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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                      ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานเภสัชกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏบิัติ
เก่ียวกับการชวยผสมและปรุงยาและเวชภัณฑทั่วไปทีไ่มมีปญหาและอันตราย  ชวยจัดหา จัดซ้ือ บรรจุใส
ภาชนะ เก็บรกัษา เบิกจาย และจําหนายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทย ภายใตการควบคุมของเภสัชกร และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
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ชื่อตําแหนง                                                   ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรรม1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานเภสัชกรรมที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชดิ  หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจน หรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีไ่มยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน 
เภสัชกรรมตางๆ เชน จัดและบรรจุยาใสภาชนะ เขียนสลากยา คิดเงินคายา จายยาใหคนไขตามที่แพทยสั่ง  
รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินคายา จัดเตรียมและทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผสมและ 
ปรุงยาและเวชภัณฑอ่ืน ๆ ตลอดจนทําความสะอาดภาชนะที่ใชบรรจุยาและเวชภณัฑอ่ืน ๆ จัดเตรียมตวัยา 
และเคมีภัณฑ และชวยเภสชักรผสมและปรุงยา ทํานํ้าเกลือ นํ้ากลั่น ฯลฯ เบิกและจายยา นํ้ากลั่น นํ้าเกลือ  
และเครื่องใชในการรักษาพยาบาลไปตามตึกคนไข ชวยจัดทําบัญชแีละทะเบียนการเบิกจายยาและเวชภัณฑ
ตาง ๆ เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพี หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  1. มีความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
  2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
          3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
          4. มีความสามารถในการปฏิบตัหินาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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ชื่อตําแหนง                                                   ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานเภสัชกรรมที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากโดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
เภสัชกรรมตางๆ เชน จัดและบรรจุยาใสภาชนะ เขียนสลากยา คิดเงินคายา จายยาใหคนไขตามที่แพทยสั่ง  
รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินคายา ควบคมุดูแลและดําเนินการจัดเตรียมตัวยา เคมีภัณฑ ภาชนะที่ใชบรรจุ 
เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการผสมและปรุงยา นํ้ากลั่น นํ้าเกลือ ฯลฯ ชวยเภสชักรผสมและปรุงยา นํ้ากลั่น 
นํ้าเกลือ ฯลฯ ผสมและปรุงยาที่มีสูตรหรอืสวนผสมอยางแนนอนไมยุงยาก และเปนยาทั่วไปทีไ่มมีอันตรายตาม
คําสั่งของเภสัชกร ชวยดําเนินการในการจัดหา จัดซ้ือ เบิกยา เวชภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย และเครื่องมือ
แพทย จัดทําทะเบียนและบัญชีการเบิกจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานเภสัชกรรม 1 แลว จะตองมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง                                             ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 3 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานเภสัชกรรมที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานเภสัชกรรมตางๆ  เชน จัด จาย และจําหนายยาใหกับคนไข จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการผสม 
และปรุงยา ชวยเภสัชกรผสมและปรุงยา ผสมและปรุงยาทั่วไปที่ไมมีปญหายุงยากตามคําส่ังของเภสัชกร 
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการในการจัดหา จัดซ้ือและเบิกยาจากตนสังกัด ตรวจรับยา ตรวจสอบ
เก่ียวกับการหมดอายุของยาในสตอก จัดทําบัญชีและทะเบียนการเบกิจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ ตรวจสอบ
จํานวนยาและเวชภัณฑในสตอกวาถูกตองตรงกับจํานวนในทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจายหรอืไม จัดทําสถิติ
ผลงานและรายงานประจําเดือนประจําปของหนวยงานเภสัชกรรมที่สังกัด เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสชักรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน
งานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานเภสัชกรรม 2 แลว จะตอง  
  1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
  2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรปุเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง                                               ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานเภสัชกรรมที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
   ปฏิบัติงานทีย่ากมาก โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานสนับสนุนงาน
เภสัชกรรมตางๆ เชน จัด จาย และจําหนายยาใหกับคนไข การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการผสมและ
ปรุงยา ชวยเภสัชกรผสมและปรุงยา ผสมและปรุงยาตามคําส่ังของเภสัชกร ดําเนินการจัดหาและจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑตามที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบการหมดอายุของยาในสตอก ตรวจสอบการจัดทําบัญชีและทะเบยีน
การเบิกจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ ตรวจสอบจํานวนยาและเวชภณัฑในสตอกใหถูกตองตรงกับจํานวนใน
ทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจาย จัดทําสถิติและรายงานผลงานของหนวยงานเภสัชกรรมที่สังกัด เปนตน  
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสชักรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน
งานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสชักรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานเภสัชกรรม 3 แลว จะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
  2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
  3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง                                                 ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานเภสัชกรรมที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมาก โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานเภสัชกรรมตางๆ เชน แนะนําการใชยา ตรวจสอบความถูกตองกอนจายยาและจําหนายยาใหกับคนไข 
จัดเตรียมเครือ่งมือและอุปกรณในการผสมและปรุงยา ชวยเภสัชกรในการศึกษา วิเคราะห ทดลอง เพ่ือพัฒนา
เพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑตาง ๆ ผสม ปรุงยา และชวยดําเนินการจัดหาและจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑตามที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบการหมดอายุของยาในสตอ็ก ตรวจสอบการจัดทําบัญชีและทะเบยีน
การเบิกจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ ตรวจสอบจํานวนยาและเวชภณัฑในสต็อก จัดทําสถิติและรายงานดาน
เภสัชกรรม ชวยในงานดานสงเสริมวิชาการทางสุขศึกษาเกี่ยวกับยา งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน  
งานสงเสริมการใชพืชสมุนไพร เปนตน เผยแพรงานทางดานเภสัชกรรม ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสชักรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน
งานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสชักรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานเภสัชกรรม 4 แลว จะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
  2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                                                   ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใช
ประสบการณและความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา  ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมตางๆ เชน แนะนาํการใชยา 
ตรวจสอบความถูกตองกอนจายยาและจําหนายยาใหกับคนไข   จัดเตรียมเครื่องและอุปกรณในการผสมและ
ปรุงยา ชวยเภสัชกรในการศึกษา วเิคราะห  ทดลอง เพ่ือพัฒนาเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ
ตางๆ  ผสม ปรุงยา และชวยดําเนินการจัดและจัดซ้ือยาและเวชภัณฑตามที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบการ
หมดอายุของยาในสต็อก ตรวจสอบการจัดทําบัญชีและทะเบียนการเบิกจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ ตรวจสอบ
จํานวนยาและเวชภัณฑในสต็อก จัดทําสถิติและรายงานดานเภสัชกรรม ชวยในงานดานสงเสริมวิชาการ
ทางการศึกษาเก่ียวกับยา งานสนับสนุนการสาธารณสขุมูลฐาน งานสงเสริมการใชพืชสมุนไพร เปนตน ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน  ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการ 
ใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                1.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานเภสัชกรรม 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน 
เภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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         2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
                 2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                 2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานสนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานเภสัชกรรม 5 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
               
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                                ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 7 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมที่ยากเปนพิเศษ  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏบิัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมตางๆ ชวยเภสชักรหรือ
นักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานดานเภสัชกรรม  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิ
ใหแกนักศึกษาและผูรับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานเภสัชกรรม  ศึกษา คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ใน
การปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม
กับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2  และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน
งานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานเภสัชกรรมหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานเภสัชกรรม 6 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                          ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 8 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมที่ยากมาก 
เปนพิเศษ  โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบเพือ่ใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค 
เปาหมายตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม  สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดทําและปรบัเปลี่ยนแผนงาน โครงการตางๆหรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏบิัต ิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานเภสัชกรรม 
ชวยเภสชักร นักวิชาการหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธกีารใหมในงาน
ดานเภสัชกรรม   ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดานเภสัชกรรม 
ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงาน 
ที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคาํปรึกษาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานเภสัชกรรม 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2  ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานเภสัชกรรม 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีประสบการณสูง  
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                   ผูปฏิบัติงานพยาบาล 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานพยาบาลซึ่งมีลกัษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบั
การปฏิบัติการหรือใหบริการการพยาบาลขั้นมูลฐาน หรือการพยาบาลเทคนคิอยางงายแกผูปวยทางรางกาย
หรือจิตใจ ผูไดรับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ ผูมีครรภ ทารก คนปญญาออน คนชราในโรงพยาบาล หรือสถาบนั 
การรักษาและบําบัด หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยและการปองกันโรคแกผูปวย และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
  
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
                             

ผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 ระดับ 1  
          ผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 ระดับ 2  
          ผูปฏิบัติงานพยาบาล 3 ระดับ 3  
          ผูปฏิบัติงานพยาบาล 4 ระดับ 4  
          ผูปฏิบัติงานพยาบาล 5 ระดับ 5  
          ผูปฏิบัติงานพยาบาล 6 ระดับ 6  
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ชื่อตําแหนง                                                   ผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานพยาบาลที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที ่
ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีไ่มยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
พยาบาลตางๆ เชน ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน  จัดเตรียม เก็บรักษาของเครื่องใชทุกชนิดใหอยูในสภาพที่ 
ใชการไดอยูเสมอ  ศึกษา สังเกตอาการผูปวยเพื่อดําเนินการพยาบาลและการรายงาน ชวยชําระรางกายผูปวย 
ปอนอาหาร และชวยเหลือใหไดรับอาหารที่มีคุณคา ใหการพยาบาลและใหยาทางปากตามที่ไดรับมอบหมาย 
จัดทําความสะอาดบริเวณสิง่แวดลอมผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ใหความสะดวกแกผูปวยและ
ญาติผูปวย บนัทึกอุปสรรคปญหาในการปฏิบัติงานและรายงาน หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและการ
ปองกันโรค เชน การตรวจครรภ และทําคลอดในรายปกติ ดูแลรักษาพยาบาลแมและเด็กใหภูมิคุมกันโรค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาผูชวยพยาบาลหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  1. มีความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานพยาบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
  2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
  3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
  4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานพยาบาลที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
พยาบาลตางๆ เชน ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดเตรียมเก็บรักษาของเครื่องใชทุกชนิดใหอยูในสภาพที่ 
ใชการไดอยูเสมอ ศึกษาสาเหตุอาการผูปวยเพื่อดําเนินการพยาบาลและการรายงาน ชวยชําระรางกายผูปวย 
ปอนอาหารและชวยเหลือใหไดรับประทานอาหารที่มีคุณคา ใหการพยาบาลและใหยาทางปากตามที่ไดรับ
มอบหมาย จัดทําความสะอาดบริเวณสิ่งแวดลอมผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ใหความสะดวก
แกผูปวยและญาติผูปวย บนัทึกอุปสรรคในการปฏิบตังิานและรายงาน หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัย
และการปองกันโรค เชน การตรวจครรภและทําคลอดในรายปกติ ดูแลรักษาพยาบาลแมและเด็ก ใหภูมิคุมกัน
โรค และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานพยาบาล หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
          2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานพยาบาล 1 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผดิชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานพยาบาลที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน  
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานพยาบาลตางๆ เชน ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดเตรียมเก็บรักษาเครื่องมือ เคร่ืองใชทุกชนิดใหอยูใน
สภาพที่ใชการไดอยูเสมอ ศึกษาสาเหตอุาการผูปวยเพื่อดําเนินการพยาบาลและการรายงาน ชวยชําระรางกาย
ผูปวย ปอนอาหาร และชวยเหลือใหไดรับประทานอาหารที่มีคุณคา ใหการพยาบาลและใหยาทางปากตามที่
ไดรับมอบหมาย จัดทําความสะอาดบริเวณสิ่งแวดลอมผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ใหความ
สะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย บันทึกอุปสรรคในการปฏิบัติงานและรายงานหรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและการปองกันโรค เชน การตรวจครรภและทําคลอดในรายปกติ ดูแลรักษาพยาบาลแมและเด็ก ให
ภูมิคุมกันโรค ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 หรือผูปฏิบตัิงานพยาบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุน 
งานพยาบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานพยาบาล 2 แลว จะตอง  
  1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
  2. มีความรูความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานพยาบาลที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปนหรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่าก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
พยาบาลตางๆ เชน ใหการปฐมพยาบาล จัดเตรียมเครือ่งมือ เคร่ืองใช อุปกรณการรักษาพยาบาลใหมีพรอม 
ที่จะใชไดทันที ศึกษาสาเหตุอาการผูปวย เพ่ือดําเนินการพยาบาลและการรายงาน การใหบริการทางการ
พยาบาลตามที่ไดรับมอบหมาย สงเสริมใหกําลังใจผูปวย จัดและควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยให
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ใหความสะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย จัดทํา
รายงานการใหการพยาบาล หรือปฏิบัตงิานในฐานะผูชวยแพทยในการรักษาบําบัด เชน จัดเตรียมผูปวยกอน
การใชยาระงับความรูสึก ชวยแพทยในการใชเคร่ืองอุปกรณตาง ๆ ชวยหยบิสงเคร่ืองมือในการทําศัลยกรรม 
หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรค เชน สอนแนะนําผูปวย ญาติ ประชาชนถงึวิธีการปฏบิตัิ
ตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค ใหบริการวางแผนครอบครวั ใหบรกิารสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก  
ใหคําปรึกษาฝกสอนแกนักเรียนผูชวยพยาบาล ใหปรึกษาคําแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
พยาบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานพยาบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานพยาบาล 3 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 
          2. มีความสามารถในการจัดทาํแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
          3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานพยาบาลที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง  และปฏบิัต ิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมาก โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนบัสนุน
งานพยาบาลตางๆ เชน ใหการปฐมพยาบาล จัดเตรียมเครื่องมือ เคร่ืองใช อุปกรณการรักษาพยาบาลใหมี
พรอมที่จะใชไดทันที ศึกษาสาเหตุอาการผูปวยเพื่อดําเนินการพยาบาลและการรายงาน การใหบริการทางการ
พยาบาลตามที่ไดรับมอบหมาย สงเสริมใหกําลังใจผูปวย จัดและควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยให
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ใหความสะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย จัดทํา
รายงานการใหการพยาบาล หรือปฏิบัตงิานในฐานะผูชวยแพทยในการรักษาบําบัด เชน จัดเตรียมผูปวยกอน
การใชยาระงับความรูสึก ชวยแพทยในการใชเคร่ืองอุปกรณตาง ๆ ชวยหยบิสงเคร่ืองมือในการทําศัลยกรรม 
หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรค เชน สอนแนะนําผูปวย ญาต ิประชาชนถงึวิธีการปฏบิตัิ
ตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค ใหบริการวางแผนครอบครวั ใหบริการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก  
เปนตน เผยแพรงานทางดานการพยาบาล ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
พยาบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานพยาบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานพยาบาล 4 แลว จะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานสนับสนุนงานพยาบาลที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตอง
ใชประสบการณและความคดิริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานพยาบาลที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา  ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีย่ากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง  

โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานพยาบาล ตางๆ เชน ชวยใน
การศึกษา วเิคราะห ทดลองเพ่ือพัฒนางานทางดานใหบริการทางการพยาบาล สังเกตและรายงานอาการ
เปลี่ยนแปลงของผูปวย ตลอดจนบันทึกผลการบริการ อาการและความเปนไปของโรคเพื่อแจงใหพยาบาล
วิชาชีพและ/หรือแพทยทราบ ปฏิบตัิงานในฐานะผูชวยแพทยในการรักษาบําบัดกรณีที่ตองการความชํานาญ
เฉพาะดาน ปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณทางการแพทยทีมี่เทคนิควิธีการเฉพาะ เชน เคร่ืองชวยฟอกเลือด ถาย
เลือดจากหัวใจเขาสูปอดเทยีม ใหคําแนะนําผูปวยและครอบครัวในการดูแลรักษาฟนฟู ปองกันโรคและสงเสรมิ
สุขภาพ เปนตน ศึกษา คนควาหาวธิีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทํา
คูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน  ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไข
ปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ   
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                1.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานพยาบาล 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน 
งานพยาบาลหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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         2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
                 2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 2  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานพยาบาลหรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                 2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานพยาบาล 2  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานพยาบาล
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานพยาบาล 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานที่
ปฏิบัตเิก่ียวกบัการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ นํ้ายา อาหารเลี้ยงเชื้อเลี้ยงเซลล การเพาะเลี้ยงเชือ้ การเก็บวัตถุ
ตัวอยาง การชันสูตรหาจุลนิทรีย หาชนิดและความไวของเชื้อโรค หาสารตาง ๆ ดูแลความสะอาดเรียบรอยของ
หองปฏิบัติการ ตลอดจนจัดหา ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
    ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 
             ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 1  ระดับ 1  
                ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 2  ระดับ 2  
              ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 3  ระดับ 3  
                 ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 4  ระดับ 4  
                ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 5  ระดับ 5 
                 ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 6  ระดับ 6  
                  ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 7  ระดับ 7  
                   ผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 8  ระดับ 8  
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ชื่อตําแหนง              ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือ
ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ิหรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตาม 
ที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีไ่มยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนบัสนุนงาน
วิทยาศาสตรการแพทยตางๆ เชน เตรียมวัตถทุี่จะชันสูตร หาจุลินทรียหรือหาสารบางชนิดซ่ึงเปนสาเหตุหรือ
อาการแหงโรค ไดแก การเตรียมอุจจาระ ปสสาวะ โลหิต นํ้าเหลือง นํ้าไขสันหลัง ชิ้นเนื้อ อาหาร พืช ผัก นํ้า 
ฯลฯ ทําความสะอาดเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณที่จะใชวิเคราะห ทดสอบ ชันสตูรทดสอบดวยกรรมวิธตีาง ๆ 
เพาะ เลี้ยง แยกเชื้อ ทดสอบเชื้อ ทําลายเชื้อ ยอมสีเชื้อ ตรวจสอบเชื้อจุลินทรียโดยกลองจุลทรรศน บด ห่ัน ชั่ง 
ตวง วัดวัสดุตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน จัดเตรียมน้ํากลั่น นํ้ายาเคมี สัตวทดลอง อาหารเลี้ยงเชือ้ ฯลฯ สังเกต
อาการและปฏกิิริยาของสัตวทดลอง วิเคราะหทดสอบตาง ๆ อานผลการวิเคราะห ทดสอบ และชันสูตรโรค
ขั้นตน ชวยจดบันทึกและรวบรวมขอมูลตาง ๆ เก่ียวกบัผลชันสตูรโรคหรือการวิเคราะหทดสอบทางเทคนิค
การแพทย และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
    ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  1. มีความรูความสามารถในงานวิทยาศาสตรการแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
  2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
  3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
          4. มีความสามารถในการปฏิบตัหินาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 2  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
วิทยาศาสตรการแพทยตางๆ เชน เตรียมวัตถทุี่จะชันสูตร หาจุลินทรียหรือหาสารบางชนิดซ่ึงเปนสาเหตุหรือ
อาการแหงโรค ควบคุมและทําความสะอาดเครื่องมือ เคร่ืองใช และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะห ทดสอบ 
เพาะ เลี้ยง แยก ทําลาย และยอมสีเชื้อ ชันสูตรทดสอบเชื้อจุลินทรีย และชิ้นเน้ือโดยกลองจุลทรรศน
และกรรมวิธตีาง ๆ ที่ไมยาก เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เลี้ยงเซลล ตรวจสอบ และเตรียมน้ํากลั่น เตรียมน้ํายาเคมี 
นํ้ายามาตรฐาน ชวยปฏบิัตงิานตรวจวเิคราะหเซรุมผูปวย ตัดชิ้นเนื้อ ตรวจชิ้นเนื้อ ชวยเลี้ยงสัตว ทดลองสังเกต
อาการสัตว ทดลอง ควบคุม ดูแลวัสดุและความสะอาดเรียบรอยของเคร่ืองมือและหองปฏิบัติการ รวบรวมขอมูล
ตางๆ เก่ียวกบัผลการชันสตูรโรคหรือการวิเคราะหทดสอบทางเทคนิคการแพทย เปนตน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่
เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง            

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 1 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร
การแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2.  ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 แลว จะตองมี
ความสามารถในการใหคําแนะนําเก่ียวกบัระเบยีบและวิธีการปฏบิัตงิานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะ
กรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานวิทยาศาสตรการแพทย เชน เตรียมวตัถุที่จะชันสูตร หาจุลินทรียหรือหาสารบางชนิด ซ่ึงเปนสาเหตุหรือ
อาการแหงโรค ชันสูตรทดสอบเชื้อจุลินทรียและชิ้นเนือ้โดยกลองจุลทรรศนและกรรมวิธตีางๆ อานผลการ
ชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุขตาง ๆ เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เลีย้งเซลลเพ่ือใชในการเพาะเชือ้ประเภท
ตางๆ  ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุมเพ่ือใชในการชันสูตรโรค เลี้ยงสัตวทดลอง สังเกตอาการสัตวทดลอง ทดสอบ
ความไวของเชื้อตอยาปฏิชวีนะ วิเคราะหหาพยาธิสภาพหรือหาความผิดปกติในโลหิต นํ้าเหลือง นํ้าไขสันหลงั 
นํ้าในชองทอง  อานผลการวิเคราะห ทดสอบและชันสตูรโรค หรือวิเคราะหทดสอบบางอยางซ่ึงมีวิธีการพิเศษ 
หรือตองใชความชํานาญในการปฏิบัติงาน จดบันทึกทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน ควบคุมการเตรียม
และทําความสะอาดหองปฏิบัติการและเครื่องมือเคร่ืองใชจํานวนมาก ตลอดจนจัดหา ซอมแซม ดูแลรักษา
เคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุ อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
การแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรการแพทย 2 แลว จะตอง  
          1. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
          2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
           ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
วิทยาศาสตรการแพทยตาง ๆ เชน ชันสูตรวตัถตุัวอยางเพ่ือหาจุลินทรียหรือหาสารบางชนิดซ่ึงเปนสาเหตุหรือ
อาการแหงโรคทางจุลชวีวทิยา ทางพยาธิวิทยาคลินิค หรือทางเคมีคัลคลินิก ฯลฯ  ซ่ึงมีวิธีการพิเศษในการ
ปฏิบัติงานหรอืตองใชความละเอียดรอบคอบและใชความชํานาญในการอานผล  ผลิตแอนตเิจน แอนติเซรุม 
หรือแผนยาปฏิชีวนะเพื่อใชในการชันสูตรโรค ชันสูตรทดสอบเชื้อจุลนิทรียและชิ้นเนื้อโดยกลองจุลทรรศน และ
กรรมวิธตีางๆ อานผลการชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุขตาง ๆ เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เลี้ยงเซลล เลี้ยง
สัตวทดลอง สังเกตอาการสัตวทดลอง อานผลการวิเคราะห ทดสอบ และชันสตูรโรค จดบันทึกทาํรายงานการ
ปฏิบัติงาน สถิติผลงาน ควบคุมการเตรียมและทําความสะอาดหองปฏิบัติการ และเครื่องมือเคร่ืองใชจํานวน
มาก ตลอดจนจัดหา ซอมแซม ดูแล รักษาเครื่องมือเคร่ืองใช วัสดุ อุปกรณ อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการชนัสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุขโดยกรรมวิธีตางๆ ควบคุมการรวบรวมสถิติและการทําบันทึก
รายงานเก่ียวกับการปฏิบตังิาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ 
           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1  หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 3 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 

 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
 
 
                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริม่ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานวิทยาศาสตรการแพทย เชน ชันสูตรวตัถตุัวอยางเพ่ือหาจุลินทรียหรือสารบางชนิดซ่ึงเปนสาเหตุหรืออาการ
แหงโรคทางจุลชีววิทยา ทางพยาธิวิทยาคลีนิค หรือทางเคมีคัลคลีนิค ฯลฯ ซ่ึงมีวิธีการพิเศษหรือตองใชความ
ละเอียดรอบคอบและใชความชํานาญในการอานผล ควบคุมการชันสตูรโรคและชันสูตรสาธารณสุขใหไดผลตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว ควบคุมการผลิตน้าํยามาตรฐานตางๆ หลายประเภทและจํานวนมาก   ชวยแพทย 
นักวิทยาศาสตรการแพทยหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิเคราะหวจัิยตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรการแพทย 
ควบคุมการรวบรวมสถติิและจัดทําบันทกึรายงานเกี่ยวกับการชันสตูรโรค เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอย 
กวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตอง
ใชประสบการณและความคดิริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานวิทยาศาสตรการแพทยทีย่ากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตั ิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรการแพทย เชน ชันสูตรวตัถุ
ตัวอยางเพ่ือหาจุลินทรียหรือสารบางชนิด หรือตรวจวเิคราะหสภาพของเนื้อเยื่อหรือเซลล ซ่ึงเปนสาเหตุหรือ
อาการแหงโรคทางจุลชวีวทิยา ทางพยาธิวิทยาคลินิกหรือทางเคมีคัลคลีนิค ฯลฯ ซ่ึงมีวิธีการพิเศษหรือตองใช
ความละเอียดรอบคอบและใชความชํานาญในการชันสตูรวิเคราะหและอานผล ควบคุมการผลติเอนติเจน  
แอนติเซรุม แผนยาปฏิชีวนะ หรืออาหารเลี้ยงเชื้อ ควบคุมการชันสูตรโรคและชันสตูรสาธารณสขุใหไดผลตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว ควบคุมการผลิตน้าํยามาตรฐานตางๆ หลายประเภ และจํานวนมาก  ชวยแพทย 
นักวิทยาศาสตรการแพทยหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิเคราะหวจัิยตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตรการแพทย 
ควบคุมการรวบรวมสถติิและจัดทําบันทกึรายงานเกี่ยวกับการชันสตูรโรค  ศึกษา คนควา วิเคราะหและทดสอบ
ตาง ๆ เปนตน  ศึกษา คนควา หาวธิีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตังิาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ 
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ   
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
   1. กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 2 ขอ 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
วิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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                 1.2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 2 ขอ 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
          2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ 
          2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
     นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรการแพทย 5 แลว จะตอง 
มีความชํานาญงานในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซ่ึงมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่
ยากเปนพิเศษ ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัต ิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจ
แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานทีย่ากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย เชน ชวย
หรือปฏิบัติงานรวมกับนักวชิาการหรือนักวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิกีารในงานดานวิทยาศาสตรการแพทย  
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตร
การแพทย  ศกึษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ปรับปรุง
คูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วเิคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน แกไข
ปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบรกิารในงานที่รับผิดชอบ
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง 
ตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏิบัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ 
         2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
   นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรการแพทย 6 แลว จะตองมี
ความชํานาญงานในหนาที่ และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซ่ึงมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทยที่
ยากมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรู
และประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงค 
เปาหมาย ตามที่กําหนดในชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดทําและปรบัเปลี่ยนแผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตร
การแพทย เชน ชวยนักวชิาการหรือนักวิจัยในการวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวธิีการใหมในงาน 
ดานวิทยาศาสตรการแพทย ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทย ศกึษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
ใหคําแนะนําในการปรับปรงุคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วเิคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหมๆ  ในการ
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 7 ตาํแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 1 หรือผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตรการแพทย 2 ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตรการแพทย 7 ตาํแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
สนับสนุนงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 7 แลว จะตองมีความ
ชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูง 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน           ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานโภชนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
เก่ียวกับการสงเสริมและปรบัปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน สงเสริมประชาชนใหรูจักบริโภคอาหารที่มี
ประโยชนตอรางกาย ดูแลการประกอบอาหารภายในโรงอาหาร ใหความรูดานโภชนาการแกประชาชน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 
                      ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 ระดับ 1  
                      ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 ระดับ 2  
                      ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 3 ระดับ 3  
                      ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 4 ระดับ 4  
                      ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 5 ระดับ 5  
                      ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 6 ระดับ 6  
                      ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 7 ระดับ 7  
                      ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 8 ระดับ 8 
 
 
 
 
        ก.พ.อ กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
โภชนาการตางๆ เชน สาธติการประกอบอาหาร การถนอมอาหารที่ถูกวธิี ดูแลการประกอบอาหารภายใน    
โรงอาหาร เชน ความสะอาดของภาชนะใสอาหาร เคร่ืองใชในการประกอบอาหาร เปนตน เก็บรวบรวมขอมูล
เบื้องตนเก่ียวกับการบริโภคอาหารของประชาชน แจกเอกสารคูมือทางโภชนาการแกประชาชนและปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานโภชนาการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                               ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบตัิหรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
โภชนาการตางๆ เชน ใหคําแนะนําในการประกอบอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของผูบริโภค สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร กําหนดรายการอาหาร และ
ควบคุมดูแลการบริการอาหารแกผูบริโภคจํานวนมาก ควบคุมการประกอบอาหารแกผูปวยประเภทตาง ๆ  
ตามคําสั่งแพทย ควบคุมการปฏิบัติงานภายในโรงอาหาร รวบรวมรายละเอียดตางๆ เพ่ือประกอบการศึกษา
ปญหาโภชนาการและคุณคาของอาหารตางๆ กําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย สงเสริมและ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 แลว จะตองมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานโภชนาการตางๆ เชน สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร กําหนดรายการอาหาร สงเสริมการผลติ
อาหารที่จําเปนแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ  ควบคุมดูแลการบริการอาหารแกผูบริโภคจํานวนมากใน
โรงพยาบาลหรือศูนยโภชนาการเด็ก เปนตน ตรวจสอบการเบิกและควบคุมการจัดสงอาหารเฉพาะโรคแกคนไข
ตามคําสั่งแพทย สังเกตอาการของคนไขบริโภคอาหารเฉพาะอยางทีไ่มมีปญหายุงยาก ควบคุมดูแลการรักษา
ความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารและการรบัประทานอาหาร กําหนด
รายการอาหาร ควบคุมการจัดซ้ืออาหาร การประกอบอาหาร ใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและ
เจาหนาที่สาธารณสุข เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน 
โภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานสนับสนุนงาน
โภชนาการตางๆ เชน เผยแพรวิธีการถนอมอาหารและประกอบอาหาร แนะนําใหความรูดานโภชนศึกษาแก
ประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข สงเสริมใหมีการจัดเลี้ยงอาหารในกลุมชนตาง ๆ ควบคุมการตรวจสอบ
อาหาร กําหนดรายการอาหาร ประกอบอาหารทั่วไปและอาหารเฉพาะโรค สังเกตอาการของคนไขบริโภค
อาหารเฉพาะอยาง ชวยศึกษาวิเคราะหปญหาโภชนาการ คนควาทดลองตําหรับอาหารใหมตามหลัก
โภชนาการ ชวยเสนอแนะในการวางแผนงานสงเสริมและเผยแพรวิชาการโภชนาการ เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน
งานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ   
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่ม และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานโภชนาการตางๆ เชน ศกึษา คนควา และใหคําแนะนําเบื้องตนในการประกอบอาหารตํารับใหมที่ถูกตอง
ตามหลักวชิาการและสอดคลองกับภาวะการครองชีพของผูบริโภค วางแผนดานโภชนาการเพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัตสิําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข แนะนําใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข 
ควบคุม ตรวจสอบการกําหนดรายการอาหาร การประกอบอาหารทั่วไปและอาหารเฉพาะโรค เปนตน ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆเก่ียวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน
งานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลกัการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใช
ประสบการณและความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกบังานสนับสนุนงานโภชนาการที่ยากมาก  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา  ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
               ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโภชนาการตางๆ เชน ศึกษา 
คนควา และใหคําแนะนําเบือ้งตนในการประกอบอาหารตํารับใหมทีถ่กูตองตามหลกัวิชาการและสอดคลองกับ
ภาวะการครองชีพของผูบรโิภค วางแผนดานโภชนาการเพื่อเปนแนวทางปฏิบตัิสาํหรับเจาหนาที่สาธารณสุข 
แนะนําใหความรูดานโภชนศึกษาแกประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข  ควบคมุ ตรวจสอบการกําหนด
รายการอาหาร การประกอบอาหารทั่วไปและอาหารเฉพาะโรค เปนตน ศึกษา คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวม
ขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                 1.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานโภชนาการ.
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                 1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงาน
โภชนาการหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
 



22-6 

 
         2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
                  2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                  2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบตัิงานโภชนาการ 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานสนับสนุนงานโภชนาการหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
               
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโภชนาการที่ยากเปนพิเศษ  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบตัิงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโภชนาตางๆ เชน ชวยนักวชิาการ
หรือนักวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานดานโภชนาการ  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษา
และผูรับการอบรมดานโภชนาการ   ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตังิาน  ศึกษา วเิคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิาน เปนตน  แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2  และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน
งานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโภชนาการ ที่ยากมาก 
เปนพิเศษ  โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบเพือ่ใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงคเปาหมาย
ตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม  สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกบัการจัดทําและ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการตางๆหรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโภชนาการ
ตางๆ เชน ชวยนักวชิาการหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธีการใหมใน
งานดานโภชนาการ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดานโภชนาการ
ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน   ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่
รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน ตอบปญหา 
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2  ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานโภชนาการ 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโภชนาการ 1 หรือผูปฏิบัติงานโภชนาการ 2 ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานโภชนาการ 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานโภชนาการ หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโภชนาการ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีประสบการณสูง  

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
สายงาน          ผูปฏิบัติงานรังสเีทคนิค 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
             สายงานนี้คลุมถงึตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
เก่ียวกับการถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวยเครื่องรังสีเอกซ ลางฟลม ตรวจสอบคุณภาพ
ของภาพบันทึกทางรังสีเพ่ือใหแพทยใชในการวินิจฉัยโรค จัดเตรียมและดูแลเก็บรกัษาเคร่ืองมือ อุปกรณในการ
ถายภาพทางรังสี ฟลมรังสีเอกซ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณอ่ืนๆ ที่ใชในการปองกันอันตรายจากรังสี ทํา
รายงานการปฏิบัติงาน สถติิผลงาน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของกับงานรังสีเทคนิค  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 

  
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 ระดับ 1  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 ระดับ 2  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 3 ระดับ 3  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 4 ระดับ 4  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 5 ระดับ 5  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 6 ระดับ 6  
                     ผูปฏิบัตงิานรังสีเทคนิค 7 ระดับ 7  
                     ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 8 ระดับ 8 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                           ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติหรือคูมือทีมี่อยูอยางชัดเจน หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน 
รังสีเทคนิคตาง ๆ เชน พิมพชื่อผูปวยลงบนฟลม เตรียมสารเคมีที่ใชในการลางฟลม จัดทาผูปวยและใหผูปวย
ปฏิบัตติามขั้นตอนและกรรมวิธีในการถายและบันทึกภาพดวยรังสี ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกาย
ผูปวยตามใบสั่งแพทยดวยเคร่ืองรังสีเอกซในกรณีที่ไมมีปญหาหรือไมตองใชกรรมวิธีทียุ่งยาก  ลางฟลม 
ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีกอนที่จะสงใหแพทยวินิจฉยั คนหาและเก็บรักษาฟลมรังสีเอกซ 
ทั้งฟลมที่ใชแลวและยังไมไดใชใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติหรือคูมือทีมี่อยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
รังสีเทคนิคตางๆ เชน ถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยตามใบส่ังแพทยดวยเครื่องรังสีเอกซ 
ลางฟลม ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีกอนที่จะสงใหแพทยวินิจฉัย  ควบคุมดูแลความสะอาด
เรียบรอยของเคร่ืองมือเคร่ืองใชอุปกรณที่เก่ียวกบัการถายและบันทกึภาพดวยรงัสี รวบรวมและจัดทําสถิติ
ผลงานของหนวยงานที่สังกัด เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 แลว จะตองมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานรังสีเทคนิคตางๆ เชน เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใชในการถายและบันทึกภาพดวยรงัสี จัดทา
ผูปวย ปรับขนาดของลําแสงที่จะใชกับผูปวย ใหผูปวยปฏิบัติตามขั้นตอนและกรรมวิธีในการถายและ
บันทึกภาพดวยรังสี ถายและบันทึกภาพสวนตาง ๆ ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอกซและเคร่ืองมืออ่ืน ๆ 
ท้ังในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ตองใชเทคนิคหรือกรรมวิธีที่ยุงยากเพ่ือใหไดภาพบันทึกทางรังสีตามที่
แพทยตองการ ควบคุมการลางฟลม ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีกอนที่จะสงใหแพทยวินิจฉัย 
ควบคุมดูแลความเรียบรอย ตลอดจนเก็บรักษาเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณที่เก่ียวกับการถายและบันทึก 
ภาพดวยรังสีและอุปกรณทีใ่ชในการปองกันอันตรายจากรังสี ตรวจสอบสภาพของหองลางฟลมและควบคุม 
การจัดเก็บฟลมรังสีเอกซ รวมทั้งควบคมุการจัดทําขอมูลและสถติผิลงานของหนวยงานใหมีความถูกตองและ
สะดวกตอการคนหา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
รังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคที่ยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน 
รังสีเทคนิคตางๆ เชน จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใชในการถายและบันทึกภาพดวยรงัสี จัดทา
ผูปวย ปรับขนาดของลําแสงที่จะใชกับผูปวย ถายและบันทึกภาพสวนตาง ๆ ของรางกายผูปวยดวยเครื่องรงัสี
เอกซที่ใชในการถายและบันทึกภาพ ทั้งในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ตองใชเทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่
ยุงยากเพ่ือใหไดภาพบันทึกทางรังสีตามทีแ่พทยตองการ ตรวจสอบคณุภาพของภาพบันทึกทางรงัสีกอนที่จะสง
ใหแพทยวินิจฉัย ควบคุม ตรวจสอบ และเก็บรักษาเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการถายและบันทึกภาพทาง
รังสี ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณอ่ืนๆ ที่ใชในการปองกันอันตรายจากรังสี เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบั
งานสนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 



23-5 

ชื่อตําแหนง                                   ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 5  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคที่คอนขางยากมาก ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานรังสีเทคนิคตาง ๆ เชน เตรียมเครื่องมืออุปกรณและเครื่องใชในการถายและบันทึกภาพดวยรงัสี  จัดทา
ผูปวย ปรับขนาดของลําแสงที่จะใชกับผูปวย ถายและบันทึกภาพสวนตาง ๆ ของรางกาย ผูปวยดวย
เคร่ืองรังสเีอ็กซและเครื่องมือชนิดอ่ืน ๆ ทั้งในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ตองใชเทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษ
ที่ยุงยากมาก โดยการใหผูปวยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเขาไปในรางกายกอนถายและบันทึกภาพ
ดวยเครื่องรังสีเอ็กซ เชน การตรวจหัวใจ กระเพาะอาหาร ฯลฯ  ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสี
กอนที่จะสงใหแพทยวินิจฉยั ควบคุมดูแล ตรวจสอบ การเก็บรักษาเคร่ืองมืออุปกรณที่ใชในการถายและ
บันทึกภาพทางรังส ีตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ อ่ืนๆ ที่ใชในการปองกันอันตรายจากรังสี ควบคุมการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการจัดทาํสถิต ิรายงานการปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ เปนตน เผยแพรงานดาน
รังสีเทคนิค ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบตัิงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 4 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ 
 

                                                                                ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานรังสีเทคนิคที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใช
ประสบการณและความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคที่ยากมาก  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา  ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบตัิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคตางๆ เชน ควบคุมการปฏิบัติงาน
จัดเตรียมเครือ่งมือ เคร่ืองใช อุปกรณและเครื่องอิเล็กทรอนิกสทางดานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร
นิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส  การจัดทาผูปวย การถายและบันทึกภาพสวนตาง ๆ ของรางกายผูปวยดวย
เคร่ืองรังสีเอ็กซทั้งในกรณีปกติธรรมดาและในกรณีที่ตองใชเทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษท่ียุงยาก โดยการให
ผูปวยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทบึแสงเขาไปในรางกายกอนถายและบันทึกภาพ ดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีกอนที่จะสงใหแพทยวินิจฉัยโรค ฉายรังสีเพ่ือบําบัดรักษาผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง 
เน้ืองอก กอนทูม ดวยเครื่องโคบอลต 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืน ๆ  ควบคุมการใหปริมาณรังสีแก
ผูปวยตามขนาดที่แพทยตองการดวยวิธีการทางรังสีฟสิกส การใชสารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส
ทางเวชศาสตรนิวเคลียรกับผูปวย เปนตน ศึกษา คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตังิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
  1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                  1.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานรังสีเทคนิค 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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                  1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงาน 
รังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
          2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
                  2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรงัสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                  2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานสนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานรังสีเทคนิค 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคที่ยากเปนพิเศษ  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคตางๆ เชน ชวย
นักวิชาการหรือนักวิจัยในปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานดานรังสีเทคนิค ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานรังสีเทคนิค   ศึกษา คนควา 
หาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน   ศึกษา วเิคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่
และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรงัสีเทคนิค 2  และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน
งานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานรังสีเทคนิค 6 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่ และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  
 
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซ่ึงมีประสบการณเก่ียวกับงานสนบัสนุนงานรังสีเทคนิคที่ยากมาก 
เปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค 
เปาหมาย ตามที่กําหนดในชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดทําและปรบัเปลี่ยนแผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากมากเปนพิเศษ ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิคตางๆ 
เชน ชวยนักวชิาการหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวธิีการใหมในงานดาน
รังสีเทคนิค ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศกึษาและผูเขารับการอบรมทางดานรังสีเทคนิค ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ใหคําแนะนําในการปรับปรงุ
คูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วเิคราะห เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน แกไข
ปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ 
ฝกอบรมใหคาํปรึกษาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ง
ตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรงัสีเทคนิค 2      
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานรงัสีเทคนิค 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 หรือผูปฏิบัติงานรงัสีเทคนิค 2  
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานรงัสีเทคนิค 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานรังสีเทคนิค หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานรังสีเทคนิค 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูง 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                      ชางกายอุปกรณ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางกายอุปกรณ ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการ

ออกแบบ ประดิษฐอุปกรณชวยคนพิการ รวมทั้งการตกแตง ดัดแปลง แกไข เสริมแตง และพัฒนาอุปกรณชวย
คนพิการใหเหมาะสมกับความพิการ ตลอดจนการตรวจวัดสวนตาง ๆ ของรายกายผูปวย และใหการวินิจฉัย 
เพ่ือออกแบบและประดิษฐอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการไดถูกตอง เหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 

  
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 

ชางกายอุปกรณ 1 ระดับ 1  
          ชางกายอุปกรณ 2 ระดับ 2  
          ชางกายอุปกรณ 3 ระดับ 3  
          ชางกายอุปกรณ 4 ระดับ 4  
          ชางกายอุปกรณ 5 ระดับ 5  
          ชางกายอุปกรณ 6 ระดับ 6  
          ชางกายอุปกรณ 7 ระดับ 7  
          ชางกายอุปกรณ 8 ระดับ 8 
 
   

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
 
 
  



24-1 

ชื่อตําแหนง ชางกายอุปกรณ 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติหรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางกายอุปกรณ 
ตางๆ เชน ชวยตรวจวัดสวนตาง ๆ ของรายกายผูปวย และใหการวินิจฉัยเพ่ือออกแบบและประดิษฐอุปกรณ
เคร่ืองชวยคนพิการที่ไมซับซอน เชน เบรส แขนเทียม ขาเทียม เทาเทียม และรองเทาชนิดตาง ๆ ใหถูกตอง
เหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ ตลอดจนชวยตกแตง ดัดแปลง แกไข เสริมแตงและพัฒนาอุปกรณ
เคร่ืองชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการในแตละกรณี  เปนตน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางกายอุปกรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

 
 
 



24-2 

ชื่อตําแหนง ชางกายอุปกรณ 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง       
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติหรือคูมือทีมี่อยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางกายอุปกรณ
ตางๆ เชน ออกแบบและประดิษฐเบรส แขนเทียม ขาเทียม เทาเทยีม และรองเทาชนิดตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
ความพิการแตละกรณี ตรวจวัดสวนตาง ๆ ของรายกายผูปวยและใหการวินิจฉัยเพ่ือออกแบบและประดิษฐ
อุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการท่ีคอนขางซับซอนไดถูกตองเหมาะสมกับความพิการตามหลักวชิาการ ตลอดจน
การตกแตง ดัดแปลง แกไข เสริมแตง และพัฒนาอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการในแต
ละกรณี เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางกายอุปกรณ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

 2.ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางกายอุปกรณ 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางกาย
อุปกรณตางๆ เชน ตรวจวัดสวนตาง ๆ ของรายกายผูปวย และใหการวินิจฉัยที่ยากพอสมควรเพื่อออกแบบ 
และประดิษฐอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการท่ีมีความซับซอน เชน เบรส แขนเทียม ขาเทียม เทาเทียม และ
รองเทาชนิดตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับความพิการของแตละบุคคลตามหลักวชิาการ  ตรวจสอบ ตกแตง 
ดัดแปลง แกไข เสริมแตงและพัฒนาอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการในกรณีตางๆ เปน
ตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2  และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางกายอุปกรณ หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางกายอุปกรณ 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานชางกายอุปกรณตางๆ 
เชน ตรวจวัดสวนตาง ๆ ของรายกายผูปวย และใหการวินิจฉัยที่ยากเพ่ือออกแบบ ประดิษฐและแกไขอุปกรณ
ชวยคนพิการที่มีความซับซอนมาก เชน  เบรส แขนเทยีม ขาเทียม เทาเทียม และรองเทาชนิดตาง ๆ ให
ถูกตองเหมาะสมกับความพกิารของบุคคลและตามหลกัวิชาการ ตรวจสอบ ตกแตง ดัดแปลง แกไข เสริมแตง 
และพัฒนาอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการในแตละกรณี เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางกายอุปกรณ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2  และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางกายอุปกรณ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
  

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางกายอุปกรณ 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางกายอุปกรณที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณีซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัหินาที่อ่ืน 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชาง 
กายอุปกรณตางๆ เชน ตรวจวัดสวนตาง ๆ ของรายกายผูปวย และใหการวินิจฉัยที่ยากมากเพ่ือออกแบบ 
ประดิษฐและแกไขอุปกรณชวยคนพิการ เชน เบรส แขนเทียม ขาเทียม เทาเทียม และรองเทาชนิดตาง ๆ ให
ถูกตองเหมาะสมกับความพกิารตามหลักวิชาการ ควบคุม ดูแลในชิน้งานที่มีความยุงยากซับซอน ซ่ึงตอง 
อาศัยความรูและประสบการณ  ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาในระหวางขั้นตอนการผลิตอุปกรณ 
ตรวจสอบ ตกแตง ดัดแปลง แกไข เสริมแตง อุปกรณที่นํามาทดลองใชกับผูปวย เพ่ือใชงานไดอยางถูกตองกับ
ความพิการ และพัฒนาอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการในแตละกรณี รวมทั้งนําเอา
ความรูหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ทันสมัยมาประยุกตใช เพ่ือใหงานกายอุปกรณมีคุณลักษณะทีเ่หมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เปนตน เผยแพรงานทางดานชางกายอุปกรณ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางกายอุปกรณ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางกายอุปกรณ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางกายอุปกรณที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใชประสบการณและ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางกายอุปกรณที่ยากมาก  ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรบัเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากมาก ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานชางกายอุปกรณตางๆ เชน ตรวจวัดสวนตาง ๆ  
ของรายกายผูปวยและใหการวินิจฉัยเพ่ือออกแบบ ประดิษฐและแกไขอุปกรณชวยคนพิการ เชน เบรส แขน
เทียม ขาเทียม เทาเทียม และรองเทาชนิดตาง ๆ ใหถกูตองเหมาะสมกับความพิการตามหลักวชิาการ ควบคมุ 
ดูแลในชิ้นงานที่มีความยุงยากซับซอน ซ่ึงตองอาศัยความรูและประสบการณ ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาในระหวางขั้นตอนการผลิตอุปกรณ ตรวจสอบ ตกแตง ดัดแปลง แกไข เสริมแตง อุปกรณที่นํามา
ทดลองใชกับผูปวย เพ่ือใชงานไดอยางถูกตองกับความพิการ และพัฒนาอุปกรณเคร่ืองชวยคนพิการให
เหมาะสมกับความพิการ เปนตน ศึกษาคนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่
รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศกึษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางกายอุปกรณ หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางกายอุปกรณ หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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          2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางกาย
อุปกรณ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
              2.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชาง 
กายอุปกรณ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 5 แลว จะตองมีความชาํนาญงานใน
หนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางกายอุปกรณที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางกายอุปกรณตางๆ ศึกษา คนควา ทดลอง
เพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานชางกายอุปกรณซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญ  ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางกายอุปกรณ ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ใน
การปรับปรงุงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน 
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานชางกายอุปกรณ หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางกายอุปกรณ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 6 แลว จะตองมีความชาํนาญงานในหนาที่ 
และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางกายอุปกรณที่ยากมากเปนพิเศษ 
โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณใน
การกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลวุัตถุประสงคเปาหมายตามที่กําหนด
ในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรบัเปลี่ยน
แผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษ ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางกายอุปกรณตางๆ  ศึกษา 
คนควา ทดลองเพ่ือสรางแนวทางวธิีการใหมในงานชางกายอุปกรณซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวย
สอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางกายอุปกรณ   ศกึษา คนควา
หาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ใหคําแนะนําในการปรบัปรุงคูมือเพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน แกไขปญหาในงาน
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรม 
ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหมๆในการปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 ดํารงตําแหนง 
ชางกายอุปกรณ 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานชางกายอุปกรณ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางกายอุปกรณ 1 หรือชางกายอุปกรณ 2 ดํารงตําแหนง 
ชางกายอุปกรณ 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางกายอุปกรณ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางกายอุปกรณ 7 แลว จะตองมีความชาํนาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูง  
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 



25 

 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                  ชางทันตกรรม 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานทางชางทันตกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานที่ ปฏิบัตเิก่ียวกับ
การประดิษฐ ซอม ประกอบและบํารุงรักษาอุปกรณในการใสฟน จัดเรียงฟน ดัดฟน บูรณะหรือปองกันรักษาฟน 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  

 
ชางทันตกรรม 2 ระดับ 2  
ชางทันตกรรม 3 ระดับ 3  
ชางทันตกรรม 4 ระดับ 4  
ชางทันตกรรม 5 ระดับ 5  
ชางทันตกรรม 6 ระดับ 6  
ชางทันตกรรม 7 ระดับ 7  
ชางทันตกรรม 8 ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง                                                     ชางทนัตกรรม 2  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานชางทันตกรรมทีค่อนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางทันตกรรมตางๆ 
เชน ประดิษฐตัวฟน บัดกรี และหลอโลหะตาง ๆ จัดเรียงฟนปลอมใหสบกับฟนธรรมชาติ ทําเคร่ืองมือดัดฟน 
ทําถาดพิมพปาก หลอแบบ  จัดหาดูแลรักษาเครื่องมือ เคร่ืองใชที่ใชในการปฏิบตัิงาน เปนตน และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  1. มีความรูความสามารถในงานชางทันตกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตังิานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง   
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ชื่อตําแหนง                                                         ชางทันตกรรม 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานชางทันตกรรมทีย่ากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางทันตกรรม
ตางๆ เชน ประดิษฐฟนปลอม เคร่ืองมือดัดฟน ถาดพิมพปาก จัดเรียงฟนปลอมใหสบกับธรรมชาติ บัดกรี 
เชื่อม และหลอโลหะตาง ๆ ที่ใชเปนอุปกรณหรือเคร่ืองมือในการใสฟน ดัดฟน หรือบูรณะฟน จัดหา ดูแลรักษา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ เปนตน  ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางทันตกรรม 2 แลว จะตอง  
  1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
  2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง                                                       ชางทันตกรรม 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานชางทันตกรรมทีย่ากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่าก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางทันตกรรมตางๆ 
เชน เทแบบจําลองฟนดวยปูนพลาสเตอร ทําฟนปลอมชั่วคราวชนดิโครงพลาสตกิและมีตะขอรวมดวย ฟน
ปลอมทั้งปากชนิดโครงพลาสติก ทําฟนปลอมบางสวนและฟนปลอมทั้งปากชนิดโครงโลหะ ครอบฟนและ
สะพานฟนชนิดดินเผาฟอรซีเลน ทําเคร่ืองมือทันตกรรมจัดฟนชนิดถอดไดและตดิแนน ซ่ึงตองใชความประณีต
และเทคนิคทีสู่งขึ้น รวมทั้งเครื่องมือที่ใชประกอบการรกัษาทางศลัยกรรมและชวยการทําเคร่ืองมือฟนฟูสภาพ 
ที่ใชประกอบการรักษาหรือเสริมแตงอวัยวะในชองปาก ทําการดัดแปลง ซอมแซม แกไขฟนปลอมเคร่ืองมือจัด
ฟน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางทันตกรรม 3 แลว จะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
  2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
  3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง                                                     ชางทันตกรรม 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานชางทันตกรรมทีค่อนขางยากมาก ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมากหรือตามคําส่ัง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมาก โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชาง 
ทันตกรรมตางๆ เชน ทําฟนปลอมชั่วคราวบางสวนและทั้งปากทั้งชนิดโครงพลาสติกและโครงโลหะที่ยุงยาก
กวาปกติ ทําครอบฟนและสะพานฟนชนิดดินเผาฟอรซีเลน ทําเคร่ืองมือทันตกรรมจัดฟนชนิดถอดไดและ 
ติดแนนที่ยุงยากมากตองใชความประณีตและเทคนิคทีสู่งขึ้น รวมทั้งเครื่องมือที่ใชประกอบการรกัษาทาง
ศัลยกรรมทีต่องชวยทันตแพทยทั้งในหองผาตัดและในหองปฏิบัติการ และทําเคร่ืองมือฟนฟูสภาพซึ่งใช
ประกอบการรกัษาหรือเสริมแตงอวัยวะในชองปากและใบหนาสวนทีข่าดหายไป  ดัดแปลง ซอมแซม แกไข 
ฟนปลอม เคร่ืองมือจัดฟน เปนตน เผยแพรงานทางดานชางทันตกรรม ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางทันตกรรม 4 แลวจะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
  2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                                     ชางทันตกรรม 6 

  
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางทันตกรรมที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใชประสบการณ และ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางทันตกรรมที่ยากมาก  ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรบัเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานท่ี 
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากมาก ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานชางทันตกรรมตางๆ เชน ทําฟนปลอมชั่วคราว 
ชนิดโครงพลาสติกและโครงโลหะที่ยุงยากมาก ทําครอบฟนและสะพานฟนชนิดดินเผาฟอรซีเลน ทําเคร่ืองมือ
ทันตกรรมจัดฟนชนิดถอดไดและติดแนนที่ยุงยากมาก ซ่ึงตองใชความประณีตและเทคนิคสูง   ทําเคร่ืองมือ
ตาง ๆ ที่ใชประกอบการรักษาทางศลัยกรรมเพ่ือชวยทันตแพทยทัง้ในหองผาตัดและในหองปฏิบัติการ  
ทําเคร่ืองมือฟนฟูสภาพที่ใชประกอบการรกัษาหรือเสริมแตงอวัยวะในชองปากและใบหนาสวนทีข่าดหายไป 
ดัดแปลง ซอมแซม แกไขฟนปลอมและเครื่องมือจัดฟน เปนตน ศึกษาคนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรงุ
งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตังิาน ศึกษารวบรวมขอมูล
เพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 
  กรณีตําแหนงที่มีประสบการณและกรณีตาํแหนงระดับชํานาญการ  
              1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม 2  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางทันตกรรม 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางทันตกรรม 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางทันตกรรมที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางทันตกรรมตางๆ  ศึกษา คนควา ทดลอง
เพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานชางทันตกรรมซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญ   ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางทันตกรรม  ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ  
ในการปรับปรงุงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ศึกษา วเิคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม
กับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
คุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางทันตกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางทันตกรรม 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ 
และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางทันตกรรม 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางทันตกรรมที่ยากมากเปนพิเศษ โดย
ตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการ
กํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงคเปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษ ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางทันตกรรมตางๆ  ศึกษา 
คนควา ทดลองเพ่ือสรางแนวทางวธิีการใหมในงานชางทันตกรรมซึง่ตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวย
สอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางทันตกรรม ศกึษา คนควาหา
วิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน  ศึกษา วเิคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการ
ใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม 2 ดํารงตําแหนงชางทันตกรรม 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานชางทนัตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางทันตกรรม 2 ดํารงตําแหนงชางทันตกรรม 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางทันตกรรม 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูง  

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
                    

สายงาน                                                  วิชาการเงินและบัญช ี
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
            สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานการเงินและบัญชีทีต่องใชความรูพ้ืนฐานระดับปริญญา 
ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป ของสวนราชการ การวิเคราะห
งบประมาณ การวิเคราะหฐานะทางการเงินและบัญช ีตรวจสอบความถูกตองของผูลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และบัญชีแยกประเภท และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
           ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
  

นักวิชาการเงินและบัญชี  3 ระดับ  3 
นักวิชาการเงินและบัญชี  4 ระดับ  4 
นักวิชาการเงินและบัญชี  5 ระดับ  5 
นักวิชาการเงินและบัญชี  6 ระดับ  6 
นักวิชาการเงินและบัญชี  7 ระดับ  7 
นักวิชาการเงินและบัญชี  8 ระดับ  8 
นักวิชาการเงินและบัญชี  9 ระดับ  9     

 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
 
 
 
 
 



26-3  

ชื่อตําแหนง                                   นักวิชาการเงินและบญัชี 3 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากพอสมควร  โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตองของบัญชี   เงินสด 
บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทํา
ประมาณการรายได รายจายประจําป พรอมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัตงิาน ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและ
การขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และ
จัดทํารายงานผลการปฏิบตังิานตามแผน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         1. มีความรูความสามารถในงานการเงินและบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 

             ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยาก  โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานการเงินและบัญช ีโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตาง ๆ ทําบัญชี
ทั่วไปของราชการ และทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน ชี้แจงรายละเอียดขอเทจ็จริงเก่ียวกับการเงิน 
การงบประมาณ และการบญัชี ศึกษา วิเคราะห ประเมินผล และตดิตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย 
จัดทํารายงานผลการปฏิบตังิานตามแผน ศึกษา วเิคราะห และเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติดาน
การเงิน การงบประมาณและการบัญช ี ตรวจรางบันทึก และหนังสือโตตอบเกี่ยวกบัการเงินและบัญช ี ชี้แจง
รายละเอียดขอเท็จจริงและแกปญหาขัดของตางๆ เก่ียวกับการเงินการงบประมาณและการบัญชี เปนตน 
 ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการเงินและบัญช ีหรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเงินและบัญช ี3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
                         
 
 
 
 

                         ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบัต ิ
หรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานการเงินและบัญช ีโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณไปให
หนวยงานตางๆ ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบรายงานการเงินตางๆ ชี้แจงคําขอตัง้
งบประมาณรายรับ-รายจายประจําปตอสํานักงบประมาณ ศึกษา วเิคราะห ประเมินผล และตดิตามผลการใช
จายเงินงบประมาณรายจาย จัดทํารายงานผลการปฏบิัติงานตามแผน  ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็น
เก่ียวกับระเบยีบปฏิบตัิดานการเงิน การงบประมาณและการบัญช ีศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงาน
ทางดานการเงินและบัญชี เผยแพรผลงานทางดานการเงินและบัญชี ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงาน
ทางดานการเงินและบัญชี เผยแพรผลงานทางดานการเงินและบัญชี ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 และ  
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
การเงินและบญัชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการเงินและบัญช ีหรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเงินและบัญช ี4 แลว จะตอง 
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 
 
              

 ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก  
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานการเงินและบัญชี  โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหา 
ในงานที่รับผดิชอบใหสําเรจ็ตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานงานการเงินและ
บัญช ีโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณ 
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตางๆ  ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี  ตรวจสอบ
รายงานการเงินตางๆ  ชี้แจงคําขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจายประจําปตอสํานักงบประมาณ  ศึกษา 
วิเคราะห ประเมินผล และตดิตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย  จัดทํารายงานผลการปฏบิัติงานตาม
แผน  ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเหน็เก่ียวกับระเบียบปฏบิัติดานการเงิน การงบประมาณและการบัญชี      
ศึกษา คนควา วิเคราะห สงัเคราะหหรือวิจัยทางดานการเงินและบญัชี เปนตน เผยแพรผลงานทางดานการเงิน
และบัญชี ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือสังเคราะหหรือวิจัยงานทางดานการเงินและบัญชี เปนตนเผยแพรผลงาน
ทางดานการเงินและบัญชี ทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี 
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการเงินและบญัชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4  หรือ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเงินและบัญช ี5 แลว จะตองมีความสามารถใน
การริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
 
 
 
            

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                           นักวิชาการเงินและบญัชี 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและบญัชีที่มีขอบเขตเน้ือหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการเงินและบัญชี  โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ  และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการเงินและบัญชี
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานวิชาการเงินและบัญชี ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัย ปฏิบัติงานวชิาการเงินและบัญชี ทํา
ความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบั
งานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการเงินและบญัชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเงินและบัญช ี6 แลว จะตองมีความสามารถใน
การบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงูมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ      
 

 
 
 

 ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
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ชื่อตําแหนง                                นักวิชาการเงินและบัญชี 8 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน
ดานการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก     
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ 
ตรวจสอบผูใตบังคบับัญชาเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานการเงินและบัญชีโดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการเงินและบัญชี
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานการเงินและบัญชีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห
หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาลักษณะ และมาตรฐานในการปฏิบัตงิานการเงินและบัญชี ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติการเงินและบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะดําเนินการเก่ียวกบังานการเงินและบัญชี ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงาน
การเงินและบญัชี เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
ในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการเงินและบญัชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเงินและบัญชี 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 

 ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการเงินและบญัชี   9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการเงินและบัญชี โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดยตองคิดริเร่ิม 
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกีย่วกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย    
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการเงินและบัญชี 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆในงานการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานการเงินและบัญชี ศกึษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานการเงินและบัญชี   ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิานการเงินและบัญช ี ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยาก
มากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการเงินและบัญชี และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนา
ทางการดานวิชาการและบญัชีและในดานที่เก่ียวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย ทางดานการเงินและบัญชี เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานการเงินและบัญชี ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่   เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทน
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานการเงินและ
บัญชีทั้งในประเทศและตางประเทศ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 



            26-9 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญช ี5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการเงินและบญัชี  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 4 หรือ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5  และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเงินและบัญชี 8  แลว 
           1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับและมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการเงินและบัญชีแกหนวยงาน
ที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
          2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการเงินและบัญชีแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
 

        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                       วิชาการชางศิลป 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางศิลป ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการออกแบบ
ภาพ ฉากและตัวอักษรประเภทตาง ๆ รวมทั้งการปนและจําลองแบบพิมพใหมีองคประกอบถูกตอง และ
สอดคลองกับการสรางความเขาใจในวชิาการตาง ๆ ออกแบบและจัดทําแผนปายประชาสัมพันธ เพ่ือชักจูงให
ประชาชนมีความสนใจและไดรับความรูตาง ๆ จัดฉากหรือออกแบบ และตกแตงอาคารสถานทีซ่ึ่งแสดงผลงาน
และผลติกรรมของประเทศชาติ หรือการแสดงตาง ๆ ฯลฯ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

นักวิชาการชางศิลป 3    ระดับ 3  
นักวิชาการชางศิลป 4    ระดับ 4  
นักวิชาการชางศิลป 5    ระดับ 5  
นักวิชาการชางศิลป 6    ระดับ 6  
นักวิชาการชางศิลป 7    ระดับ 7  
นักวิชาการชางศิลป 8    ระดับ 8  
นักวิชาการชางศิลป 9    ระดับ 9     
 
 
 
 
 

 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางศิลป 3   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวทางปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานชางศิลป  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ชวยศึกษา คนควา ในการออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษรประกอบคําบรรยาย เพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับ
ทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสอืตาง ๆ ชวยออกแบบแผนปาย แผนภาพประชาสัมพันธ เขียนภาพ 
ปนภาพ และจําลองภาพเผยแพรแกประชาชน ชวยศกึษา คนควาในการออกแบบตกแตงทั้งภายนอกและ
ภายในอาคารสถานที่ เพ่ือการจัดแสดงทางวิชาการ หรือแสดงผลงานและผลติกรรมของประเทศ ชวยกําหนด
และประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ีทางศลิปกรรม 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางศิลปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตังิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  

         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
  
 
 
 
 

  ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางศิลป 4   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ยาก  โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ยากเก่ียวกับงานชางศลิป โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา 
คนควา และออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษรเพ่ือสรางความเขาใจทางวิชาการตาง ๆ ในการจัดทําคําบรรยาย 
หรือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสอืตาง ๆ ออกแบบแผนปาย  

แผนภาพประชาสัมพันธ เขยีนภาพ ปนภาพ และจําลองภาพเผยแพรแกประชาชน ศึกษา คนควาและออกแบบ
ตกแตง ทั้งภายนอกภายในอาคารสถานที่ เพ่ือการจัดแสดงทางวิชาการ หรือแสดงผลงานและผลิตกรรมของ
ประเทศ กําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางศิลปกรรม 
  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการชางศิลป 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
      
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางศิลป 5   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่คอนขางยากมากโดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งในบางกรณี
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานชางศลิป โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษา คนควา ออกแบบภาพ ฉาก และตวัอักษรเพื่อสรางความเขาใจทางวชิาการตาง ๆ ทีมี่ความซับซอน
และยุงยากในการจัดทําคําบรรยาย หรือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตาง 
ๆ ออกแบบแผนปาย แผนภาพประชาสมัพันธ เขียนภาพ ปนภาพและจําลองแบบพิมพเพ่ือใชในการโฆษณา
เผยแพรและสรางความเขาใจแกประชาชนในเรื่องที่สําคัญตาง ๆ ศึกษา คนควาและออกแบบตกแตงทั้ง
ภายนอกและภายในอาคารสถานที่ เพ่ือการจัดแสดงทางวิชาการ หรือแสดงผลงานและผลติกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ วิเคราะห วิจารณ และเสนอแนะในการปฏิบตังิานทางชางศิลป กําหนดและประมาณการในการใชวสัดุ
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานชางศิลป เผยแพรผลงาน
ทางดานชางศิลป  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 หรือนักวิชาการชางศิลป 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางศิลป หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางศิลปกรรม 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการชางศิลป 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางศิลป 6   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ยากมากโดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานชางศิลป โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานชางศิลป โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควา และออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษรเพื่อ
สรางความเขาใจทางวิชาการตาง ๆ ที่มีความซับซอนและยุงยากมากในการจัดทําคําบรรยาย หรือใชเปน
ตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตาง ๆ ออกแบบแผนปาย แผนภาพประชาสัมพันธ 
เขียนภาพ ปนภาพและจําลองแบบพิมพเพ่ือใชในการโฆษณาเผยแพรและสรางความเขาใจแกประชาชนในเรื่อง
ที่สําคัญมาก ศึกษา คนควา และออกแบบตกแตงทั้งภายนอกและภายในอาคารสถานที่ เพ่ือการจัดแสดงทาง
วิชาการ หรือแสดงผลงานและผลติกรรมของประเทศแกประชาชนทั่วไปและชนชาติตาง ๆ วิเคราะห วิจารณ
งานทางชางศิลป ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะในการนํางานชางศิลปไปใชในวิชาการตาง ๆ พิจารณาและกําหนด
ประมาณการการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยงาน
ทางดานชางศิลป เปนตน เผยแพรผลงานทางดานชางศิลป ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เก่ียวกับชางศลิป  จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ ฝกอบรม และใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 หรือนักวิชาการชางศิลป 4 หรือนักวิชาการ
ชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการชางศิลป 3 หรือนักวิชาการชางศิลป 4 หรือนักวิชาการ
ชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานชางศลิป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการชางศิลป 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรงุโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
 
 
 

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางศิลป 7   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานชางศิลปที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานชางศิลป โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานชางศิลปสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในชางศิลป 
ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติชางศิลป ทํา
ความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับชางศิลป ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับชางศิลป เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและ
ชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
งานในความรับผิดชอบ การใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 หรือนักวิชาการชางศิลป 4 หรือนักวิชาการ
ชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 หรือนักวิชาการชางศิลป 4 หรือนักวิชาการ
ชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางศิลป 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานชางศิลปที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงานตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานชางศิลป โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงานตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางชางศลิปสูงมาก 
เปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานชางศิลปใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏบิัติงานชางศิลป ควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานชางศิลปใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะ
การดําเนินการเก่ียวกบังานชางศิลป  ศึกษา คนควา  หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานชางศิลป  
เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
                                                                                                                 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 หรือนักวิชาการชางศิลป 4 หรือนักวิชาการ
ชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                               
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศลิป 3 หรือนักวิชาการชางศลิป 4 หรือนักวิชาการ
ชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานชางศลิปหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางศิลป 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน        
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักวิชาการชางศลิป  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานวิชาการชางศิลปที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานชางศิลป  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม  ยกเลิก
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานชางศิลป  โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานชางศิลป  ปฏิบตัิ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานชางศิลป  ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธกีารและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานชางศิลป ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตัิงานชางศิลป 
ศึกษา วเิคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เก่ียวกับปญหาท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
ทางดานชางศิลปและแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานชางศิลปและในดานที่
เก่ียวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานชางศิลป เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานชางศิลป  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวม
ประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกบังานชางศิลปทั้งในและตางประเทศ   และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศลิป 3 หรือนักวิชาการชางศลิป 4 หรือ

นักวิชาการชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานชางศลิป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                     

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักวิชาการชางศลิป 3  หรือนักวิชาการชางศิลป 4  หรือ
นักวิชาการชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางศิลป 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานชางศิลปแกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการที่เก่ียวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนาํดานงานชางศิลปแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน      ตรวจสอบภายใน 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
           สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกบั 
การตรวจสอบการปฏิบัตขิองหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมที่สังกัด ในดานงบประมาณ บัญชี และพัสดุ รวมทัง้
ตรวจสอบหลกัฐานเอกสารทางการบัญช ีการเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจาย  
การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลงัพัสดุ ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัด  
และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 

ชื่อและระดบัของตําแหนง 

 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

นักตรวจสอบภายใน 3   ระดับ 3  
นักตรวจสอบภายใน 4   ระดับ 4  
นักตรวจสอบภายใน 5   ระดับ 5  
นักตรวจสอบภายใน 6   ระดับ 6  
นักตรวจสอบภายใน 7   ระดับ 7  
นักตรวจสอบภายใน 8   ระดับ 8  
นักตรวจสอบภายใน 9   ระดับ 9  
 

 
  
 
 
 
     ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักตรวจสอบภายใน 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ 

หลายอยาง เชน ตรวจสอบการทํางานของหนวยงานตางๆ ในดานงบประมาณ บญัชี ตรวจสอบยอดเงินทดลอง
ราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน
ดวย ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน พรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญาการจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญช ี 
การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลงัพัสดุ ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถกูตองตาม
ระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจายในงบประมาณและการกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจาย 
ซ่ึงรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ ตรวจสอบงบประมาณรายได รายจาย และเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภท และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักตรวจสอบภายใน 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
   ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานตรวจสอบภายในโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให
ตรงตามบัญช ีตรวจสอบหลกัฐานเอกสารทางบัญช ีรวมทั้งการควบคุมเอกสารทางดานการเงินดวย ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน พรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุใน
คลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและการเก็บรกัษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได รายจาย และการกอหน้ีผูกพันงบประมาณเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภท เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
            1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักตรวจสอบภายใน 3 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
          2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบตัิหรือคําสั่งใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในดานงบประมาณ บัญช ีตรวจสอบยอดเงินทดรอง 
ราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน
ดวย ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน พรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญช ีการ
จัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและการเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถกูตองตาม
ระเบียบของทางราชการและตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหน้ีผูกพันงบประมาณ
รายจายรวมทัง้เงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ศึกษา คนควา  
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานตรวจสอบภายใน เผยแพรผลงานทางดานตรวจสอบภายใน ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ   

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานตรวจสอบ
ภายในหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบภายในนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานฐานะผูชํานาญการในงานตรวจสอบภายใน โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการตรวจสอบภายใน 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจสอบการปฏิบัติงานในดานงบประมาณ บัญชี 
ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลอืใหตรงตามบญัชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การทําสัญญา 
การจัดซ้ือ พัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและการเก็บรกัษา
ยานพาหนะใหประหยัด และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจาย 
และการกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจาย ซ่ึงรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอก
งบประมาณทกุประเภท ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยทางดานตรวจสอบภายใน เปนตน 
เผยแพรผลงานทางดานตรวจสอบภายใน ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงาน
ตรวจสอบภายใน จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตังิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ 
นักตรวจสอบภายใน 5  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ 
นักตรวจสอบภายใน 5  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักตรวจสอบภายใน 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรงุนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานตรวจสอบภายใน โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานตรวจสอบภายใน
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานตรวจสอบภายใน ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ          

นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ 
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 6 แลว จะตองมีความสามารถ 
ในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู 
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานตรวจสอบภายใน ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมขีั้นตอนการทาํงานยุงยากซับซอนมาก โดย
ตองปรับเปลีย่นแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจนกํากับ 
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานตรวจสอบภายใน โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานตรวจสอบ
ภายในสูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิด
การพัฒนาเทคนิควธิีการในงานตรวจสอบภายในใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห 
หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ควบคมุตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น   
สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน ศึกษา คนควา หาวิธีการใน
การแกไขปญหาเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
                                                                                                                          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ         
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                   
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ         
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน       
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานตรวจสอบภายในที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบภายใน โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานตรวจสอบ
ภายใน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน
ตรวจสอบภายใน ปฏบิตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตองานตรวจสอบ
ภายใน ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลกัเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนด
วิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานตรวจสอบภายใน ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาที่มีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานตรวจสอบภายใน และแนวทางแกไขปญหา  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานตรวจสอบภายใน และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานตรวจสอบภายใน เปนตน ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานตรวจสอบภายใน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆเก่ียวกับงานตรวจสอบภายในทั้งในและตางประเทศ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ                                  

          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ 
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                           

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ 
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานตรวจสอบภายในแกหนวยงาน
ที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานตรวจสอบภายใน แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน         สุขศึกษา 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
              สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัตงิานสุขศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกับการศึกษา 
วิเคราะห วิจัย คนควา ทางดานสุขศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใหบริการสาธารณสุขในโครงการตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ กําหนดทองที่และชุมชนเพื่อใหการสุขศึกษา โดยการสํารวจสภาพทองถิ่น สภาพความเปนอยู 
การศึกษา ทศันคติ และความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ของประชาชนเพื่อนํา
ขอมูล มาศึกษาวิเคราะห สําหรับการเรียนการสอน การวางแผนใหการสุขศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนงานสาธารณสุข ประชาสัมพันธ เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนทางดานวิชาการสุขศึกษา ทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โสตทัศนูปกรณ และเอกสารทางวิชาการสุขศึกษาโดยทั่วไป และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  

 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  

นักสุขศึกษา 3   ระดับ 3  
นักสุขศึกษา 4   ระดับ 4  
นักสุขศึกษา 5   ระดับ 5  
นักสุขศึกษา 6   ระดับ 6  
นักสุขศึกษา 7   ระดับ 7 
นักสุขศึกษา 8   ระดับ 8  
นักสุขศึกษา 9   ระดับ 9 
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ชื่อตําแหนง    นักสุขศึกษา 3   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสุขศึกษาที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวทางปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานสุขศึกษา โดยปฏิบัตหินาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
กําหนดทองที่หรือชุมชนตาง ๆ ที่จะใหการสุขศกึษา โดยการศึกษาสาเหตุ การเกิดโรค การแพรของเชื้อโรค 
การปองกันรักษาโรค สภาพความเปนอยู ทัศนคติเก่ียวกับสขุภาพอนามัย ระดับการศึกษา ความเชื่อทาง
ศาสนา วิเคราะหขอมูลดังกลาวเพ่ือประกอบการเรียนการสอน การวางแผนใหการสุขศึกษาที่เหมาะสม ให
คําปรึกษาแนะนําและอบรมเจาหนาที่และประชาชนเกี่ยวกับการสขุศกึษา ควบคุม และแนะนําการผลิต
โสตทัศนูปกรณและเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ และเผยแพรทางวชิาการสุขศึกษา และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานดานสุขศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความรูความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสุขศึกษา 4   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสุขศึกษาที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานสุขศกึษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
กําหนดทองที่หรือชุมชนตาง ๆ ที่จะใหการสุขศึกษาแกประชาชนตามโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย ศึกษา
การเกิดโรค การแพรเชื้อ การปองกันรักษาโรค สภาพความเปนอยู ทัศนคติเก่ียวกับสุขภาพอนามัย ระดับ
การศึกษา ความเช่ือทางศาสนา วิเคราะหขอมูลดังกลาวเพ่ือประกอบการเรียนการสอน การวางแผนใหการ   
สุขศึกษาอยางเหมาะสม ใหการอบรมเจาหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของกับการใหบริการทางดานสาธารณสุขและ
ประชาชนเกี่ยวกับการสขุศกึษา เลือกวธิกีารดําเนินการควบคุม และแนะนําการผลติโสตทศันูปกรณ และ
เอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ และเผยแพรทางวิชาการสุขศึกษา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานดานสุขศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางสุขศึกษา  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักสุขศึกษา 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด 
         2. ความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ 
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผดิชอบ  
                        
  

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                     นักสุขศึกษา 5   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสุขศึกษาที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบตัหิรือคําส่ังในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานสุขศกึษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน วางแผนใหการสุขศกึษาแกประชาชนตามโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยโดยการกําหนดทองที่หรือชุมชน
ตาง ๆ ที่จะใหการสุขศึกษา ศึกษาสาเหตุการเกิดโรค การแพรเชื้อ การปองกันและการรักษาโรค ศึกษาสภาพ
ความเปนอยูของชุมชน ระดับการศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 
และนําขอมูลเหลาน้ันมาศึกษา วิเคราะหวิจัย และคนควาเพ่ือประกอบการเรียนการสอน การวางแผน ใหการสุข
ศึกษาอยางเหมาะสม ใหการอบรมแกเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการใหบริการ สาธารณสุขและประชาชนเกี่ยวกับ
การสุขศึกษา เลือกวธิีการดําเนินการควบคุม และแนะนาํการผลิตโสตทัศนูปกรณและเอกสาร เพ่ือการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรทางวิชาการสขุศึกษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดาน
วิชาการสุขศึกษา เผยแพรผลงานทางดานวิชาการสุขศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงาน
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวชิาการสุขศึกษา หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานดานสุขศกึษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักสุขศึกษา 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
                                                                               ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสุขศึกษา 6    
  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสุขศึกษาที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสุขศึกษา โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณดานสุขศึกษา โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผนการศึกษา วิเคราะห วิจัย และคนควา การใหการสุข
ศึกษาแกประชาชนตามโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยโดยวางแผนกําหนดทองที่หรือชุมชนตาง ๆที่จะใหการ
สุขศึกษา ศึกษาสาเหตุการเกิดโรค การแพรเชื้อ การปองกันรักษาโรค ศึกษาสภาพความเปนอยูของชุมชน 
ระดับการศึกษา ทัศนคต ิความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และนําขอมูลเหลาน้ัน
มาศึกษา วิเคราะห วิจัย และคนควาเพ่ือประกอบการเรียนการสอน การวางแผนใหการสุขศึกษาอยางเหมาะสม 
ใหการอบรมแกเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการใหบริการสาธารณสุขและแกประชาชนเกี่ยวกับการสุขศึกษา เลือก
วิธีการดําเนินการ ควบคุม และแนะนําการผลิตโสตทศันูปกรณและเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ และเผยแพร
ทางวิชาการสขุศึกษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานสุขศึกษา เปนตน   
เผยแพรผลงานทางดานสุขศึกษา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงาน  สุขศึกษา 
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ   
                   
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสุขศึกษา หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสุขศึกษา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักสุขศึกษา 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 

 
 
 
 
   
 

 ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสุขศึกษา 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ   
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานดานสุขศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสุขศึกษา โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสุขศึกษาสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงาน       
สุขศึกษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานสขุศึกษา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานสุขศึกษา ศึกษา คนควา 
หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานสุขศึกษา เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสุขศึกษา หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานสุข
ศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสุขศึกษา 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสุขศึกษา 8    
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับ หนวยงาน
ดานสุขศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสุขศึกษา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบตัิงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสุขศึกษาสูงมาก
เปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานสุขศึกษาใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานสุขศกึษา ควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานสุขศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะ
การดําเนินการเก่ียวกบังานสุขศึกษา ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานสขุศึกษา เปนตน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสุขศึกษา หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                               
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน 
สุขศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสุขศึกษา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                              นักสุขศึกษา  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบตัิงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสุขศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานสุขศึกษา โดยงานที่ปฏบิตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบตัิงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานสุขศกึษา โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานสุขศกึษา ปฏิบตัิ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานสุขศกึษา ศึกษา วเิคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัตทิางดานสุขศึกษา ศกึษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิาน
สุขศึกษา ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เก่ียวกับปญหาท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานสุขศึกษา และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานสุขศึกษา 
และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานสุขศกึษา เปนตน ใหการบรกิารและเผยแพรความรูทางดานสุขศึกษา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้  เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกบังานสุขศึกษาทัง้ในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3 หรือนักสุขศึกษา 4 หรือนักสุขศึกษา 5 และได

ดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสุขศึกษา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                          

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสุขศึกษา 3  หรือนักสุขศึกษา 4  หรือนักสุขศึกษา 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน 
สุขศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสุขศึกษา 8 แลว 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสุขศึกษาแกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสุขศึกษาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ชื่อสายงาน     วิศวกรรมเคมี 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
            สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวิศวกรรมเคมี ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิก่ียวกับการ
วิเคราะห วิจัย คนควา พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงเก่ียวกับอุปกรณ เคร่ืองปฏิกรณ กระบวนการผลิตทางเคมี 
ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมในโรงงานตนแบบ เพ่ือใหประหยัดพลงังาน มีความปลอดภัย 
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมถึงการควบคุมมลพิษ การอนุรักษพลงังานและเพิ่มความปลอดภยั 
ใหคําปรึกษาแนะนํา ใหบรกิารทางวิชาการ สอน หรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวศิวกรรม
เคมี และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 

วิศวกรเคมี 3  ระดับ 3  
วิศวกรเคมี 4  ระดับ 4  
วิศวกรเคมี 5  ระดับ 5  
วิศวกรเคมี 6  ระดับ 6  
วิศวกรเคมี 7  ระดับ 7  
วิศวกรเคมี 8  ระดับ 8  
วิศวกรเคมี 9  ระดับ 9 
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ชื่อสายงาน     วิศวกรเคมี 3   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
            ปฏิบัติงานวศิวกรรมเคมีที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวทางปฏิบตัหิรือคําส่ังอยางกวางๆและอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคมี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ   
หลายอยาง เชน ชวยปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวมขอมูลทางวิศวกรรมเคมี เพ่ือการคนควา วิเคราะห 
วิจัย และพัฒนาทางวิศวกรรมเคมีเก่ียวกบัอุปกรณ เคร่ืองปฏิกรณ กระบวนการผลติทางเคมี ชวีเคมี 
เทคโนโลยีชวีภาพในโรงงานอุตสาหกรรม และในโรงงานตนแบบ รวมถึงการควบคุมมลพิษ การอนรัุกษ
พลังงาน การเพ่ิมความปลอดภัย เพ่ือใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เพ่ือลดตนทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรม ใหบริการทางวิชาการ ชวยสอน หรือฝกอบรมในสาขาวิชาวศิวกรรมเคมี และปฏบิตัิหนาที่อ่ืน     
ที่เก่ียวของ  

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
              ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           1. มีความรูความสามารถในงานวิศวกรรมเคมีอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
           2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
           4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและเครื่องคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
  6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง      วิศวกรเคมี 4   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
            ปฏิบัติงานวศิวกรรมเคมีที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัหิรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
           ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคมี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ศึกษา คนควา วิเคราะห วจัิย พัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ เคร่ืองปฏิกรณ กระบวนการผลิตทางเคมี ชีวเคมี 
เทคโนโลยีชวีภาพในโรงงานอุตสาหกรรม และในโรงงานตนแบบ รวมถึงการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ
พลังงาน และการเพ่ิมความปลอดภัย โดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เพ่ือลดตนทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรม ใหบริการวชิาการ สอน หรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยใีนสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
            1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรเคมี 3 ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคมี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป  หรือ  
            2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรเคมี 3 แลว จะตอง  
            1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
            2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผดิชอบ  
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ชื่อตําแหนง      วิศวกรเคมี 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานวิศวกรรมเคมีที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบัติหรือคําสั่ง
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
           ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคมี  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมเคมีเพ่ือการคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ 
ออกแบบทางวิศวกรรมเคมีเก่ียวกับอุปกรณ เคร่ืองปฏิกรณ กระบวนการผลิตทางเคมี ชีวเคมี 
เทคโนโลยีชวีภาพในโรงงานอุตสาหกรรม และในโรงงานตนแบบ รวมถึงการควบคุมมลพิษ  การอนุรักษ
พลังงาน การเพ่ิมความปลอดภัย  โดยมีผลกระทบตอสิง่แวดลอมนอยที่สุด  เพ่ือลดตนทุนในโรงงาน
อุตสาหกรรม ประเมินผลกระทบดานตาง ๆ เชน สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ควบคุมและตรวจสอบ
กระบวนการที่เก่ียวของกับเคมี ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทางวศิวกรรมเคมีใหไดเทคโนโลยีใหม ๆ ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิศวกรรมเคมี เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมเคมี 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนง  
           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรเคมี 3 หรือวิศวกรเคมี 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวศิวกรรมเคมี หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรเคมี 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรมเคมี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวิศวกรรมเคมี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวศิวกรเคมี 4 แลว จะตอง  
           1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
           2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
             

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง      วิศวกรเคมี 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานวิศวกรรมเคมีที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมเคมี โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
            ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมเคมี  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน วางแผน ศึกษา วิเคราะหขอมูลทางวศิวกรรมเคมีเพ่ือ
การคนควา วเิคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ ออกแบบ คํานวณทางวศิวกรรมเคมีเก่ียวกับอุปกรณ เคร่ืองปฏิกรณ 
กระบวน การผลิตทางเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม และในโรงงานตนแบบ รวมถึงการ
ควบคุมมลพิษ การอนุรักษพลังงาน การเพ่ิมความปลอดภัย โดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เพ่ือลด
ตนทุนในโรงงานอุตสาหกรรม ประเมินผลกระทบดานตาง ๆ เชน สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ควบคุมและ
ตรวจสอบกระบวนการทีเ่ก่ียวของกับเคมี ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทางวศิวกรรมเคมีใหไดเทคโนโลยี    
ใหมๆ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิศวกรรมเคมี เปนตน เผยแพร
ผลงานทางดานวิศวกรรมเคมี ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวศิวกรรมเคมี 
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเคมี 3  หรือวิศวกรเคมี 4  หรือวิศวกรเคมี 5  และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคมี 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรเคมี 3 หรือวิศวกรเคมี 4 หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมเคมี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ           
 

 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวศิวกรเคมี 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมเคมีที่มีขอบเขตเนื้อหาของ    
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางาน    
ที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมเคมี โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมเคมี  
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานวิศวกรรมเคมี ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิานวิศวกรรมเคมี ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคมี 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคมี เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุ
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกรเคมี 3 หรือวิศวกรเคมี 4 หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคมี 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกรเคมี 3 หรือวิศวกรเคมี 4 หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมเคมี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
และ 3. ไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเคมี 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
             ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ 
หนวยงานดานวิศวกรรมเคมีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก 
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจนกํากับ 
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
             ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมเคมี โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมเคมี
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมเคมีใหมีคุณภาพและประสทิธภิาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมเคมี 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานวิศวกรรมเคมีใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน   

ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคมี ศกึษา คนควา  หาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานวศิวกรรมเคมี เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ 
หนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
                                                                                                                          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกรเคมี 3 หรือวิศวกรเคม ี4 หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคมี 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                          
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกรเคมี 3 หรือวิศวกรเคม ี4 หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมเคมี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเคมี 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง      วิศวกรเคมี 9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานวิศวกรรมเคมีที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมขีั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมเคมี  โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกีย่วกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมเคมี  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวศิวกรรมเคมี 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมเคมี  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานวศิวกรรมเคมี ศกึษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิศวกรรมเคมี ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิศวกรรมเคมี และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานวิศวกรรมเคมีและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปน
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิศวกรรมเคมี เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิศวกรรม
เคมี ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/
สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกับงานวศิวกรรมเคมีทัง้ในและ
ตางประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเคมี 3 หรือวิศวกรเคมี 4 หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง

ตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคมี 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                          

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเคมี 3  หรือวิศวกรเคมี 4  หรือวิศวกรเคมี 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมเคมี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเคมี 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมเคมีแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมเคมีแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                   วิชาการชางทันตกรรม 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตางๆที่ปฏบิัตงิานทางวิชาการชางทันตกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏบิัติ

เก่ียวกับการทาํแบบจําลองฟน การทําฟนปลอม การทําโครงโลหะฟนปลอม การทําเคร่ืองมือและอุปกรณ
ทางดานการปลูกรากเทียม เคร่ืองมือแกไขการสบฟน การทําฟนเดือย การทําครอบและสะพานฟน การทํา
เคร่ืองมือจัดฟน เคร่ืองมือสําหรับรักษาผูปวยเด็ก การทําเคร่ืองมือที่ใชประกอบการรักษาทางศลัยกรรม การทํา
เคร่ืองมือฟนฟูสภาพความวิการใบหนาและเครื่องมือประกอบการรักษาหรือเสริมแตงอวัยวะในชองปาก การ
ประดิษฐอวัยวะเทยีมในผูปวยที่มีความวกิารของใบหนาขากรรไกร ทําการดัดแปลง ซอมแซม แกไขฟนปลอม 
เคร่ืองมือจัดฟน  ทําการสอน ชวยสอน สาธิตและฝกอบรมทางดานวิชาการชางทนัตกรรม  และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ชื่อและระดับของตําแหนง 
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
 

นักวิชาการชางทันตกรรม 3 ระดับ 3 
นักวิชาการชางทันตกรรม 4 ระดับ 4 
นักวิชาการชางทันตกรรม 5 ระดับ 5 
นักวิชาการชางทันตกรรม 6 ระดับ 6 
นักวิชาการชางทันตกรรม 7 ระดับ 7 
นักวิชาการชางทันตกรรม 8 ระดับ 8 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางทันตกรรม 3 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏบิัตงิานระดับตนเก่ียวกับงานวชิาการชางทันตกรรม ตามคาํแนะนําหรือแนวทาง
คูมือปฏิบัติงานที่มีอยูบางแตไมทั้งหมด โดยปฏิบัติงานภายใตการกํากับ แนะนํา หรือตรวจสอบงานบางหรือ
อาจไดรับมอบหมายงานบางสวนใหรับผดิชอบ โดยไดรับคําแนะนําเปนพิเศษในกรณีมีปญหา และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานวิชาการชางทันตกรรม เชนรวบรวมขอมูล
วิเคราะห  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิชางทันตกรรมใหแกนักศกึษา  ทําแบบจําลองฟนดวยปูนปลาสเตอร  
ทําฟนปลอมชนิดเรซินอะคริลิก ฟนปลอมทั้งปากชนิดเรซิน อะคริลิก ทําฟนปลอมบางสวนถอดไดชนิดโครง
โลหะ ทําฟนเดือย  ทําครอบฟนและสะพานฟนชั่วคราว ทําครอบฟนโลหะเคลือบกระเบื้องหรอืเรซินคอมโพซิต   
ทําเคร่ืองมือจัดฟนชนิดถอดไดและติดแนน เคร่ืองมือสําหรับผูปวยเด็ก ประดิษฐอวัยวะเทียมในผูปวยที่มีความ
วิการของใบหนาขากรรไกร ทําเคร่ืองมือที่ใชประกอบการรักษาทางศัลยกรรม ทําการดัดแปลง ซอมแซม แกไข
ฟนปลอมและเครื่องมือจัดฟน   เก็บรักษาและดูแลเครื่องมือเคร่ืองใชใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม หรือเทียบเทาไมต่ํากวาน้ี   

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในวิชาการชางทันตกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติในหนาที่ 
3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ

ประเทศไทย 
4. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
6. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟง และชี้แจงผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางทันตกรรม 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏบิัตงิานที่มีประสบการณเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรมที่ยาก และตองการ
คุณภาพงานสูง ตองใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือปรับวธิีการและแนวทางดําเนินการให
เหมาะสม โดยปฏิบตัิงานภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ เฉพาะกรณีที่จําเปน หรืออาจไดรับมอบหมาย
งานบางสวนใหรับผิดชอบ โดยใหมีการรายงานผลเปนระยะ หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปน
ตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพ ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการชาง 
ทันตกรรม โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอยูใตบังคบับัญชาจํานวนหนึ่ง 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกับงานวชิาการชางทันตกรรม  โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  เชน ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตชิางทันตกรรมใหแกนักศึกษา  ทําฟนปลอมชนิดเรซิ
นอะคริลิกและมีตะขอรวมดวย ฟนปลอมทั้งปากชนิดเรซินอะคริลิก ทําฟนปลอมบางสวนถอดไดและฟนปลอม
ทั้งปากชนิดโครงโลหะ ทําสะพานฟนโลหะเคลือบกระเบื้องหรือเรซินคอมโพซิต   ทําเคร่ืองมือแกไขการสบฟน 
ทาํเคร่ืองมือจัดฟนชนิดถอดไดและติดแนนที่ตองใชความประณีต และเทคนิคทีสู่งขึ้น ทําเคร่ืองมือสําหรับการ
รักษาผูปวยเด็ก  ทําเคร่ืองมือฟนฟูสภาพความวิการทางใบหนาและเครื่องมือประกอบการรักษาหรือเสริมแตง
อวัยวะในชองปากในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับ
มอบหมาย ฝกอบรมและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาที่ ติดตอประสานงานและปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ 
ที่ ก.ม.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิชาการชางทนัตกรรมหรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางทันตกรรม 3 แลว จะตอง 

    1.มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆของสวนราชการที่สงักัด 
         2.มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

    3.มีความสามารถในการปกครองบังคบับัญชา 
 4.มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางทันตกรรม 5 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรมที่คอนขางยากมาก 

โดยใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัติ เพ่ือกําหนดแนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติงานโดยไมตองมีการ
กํากับ ตรวจสอบ แนะนํา หรืออาจไดรับมอบอํานาจเต็มที่ มีอิสระในการทํางาน โดยจะมีการกลั่นกรองงานบาง
เรื่องที่สําคัญ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิชาการชางทันตกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานไมหลากหลายนัก และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน โดยกํากับแนะนํา ตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา หรือปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรม  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  เชนทําฟนปลอมบางสวนและทั้งปาก ทั้งชนิดเรซินอะคริลิกและโครงโลหะที่ยุงยากกวาปกติ  
ทําเครื่องมือและอุปกรณทางดานการปลูกรากเทียม  ทําสะพานฟนโลหะเคลือบกระเบื้องหรือเรซินคอมโพซิต  
ทําเคร่ืองมือจัดฟน เคร่ืองมือสําหรับรักษาผูปวยเด็ก เคร่ืองมือฟนฟูความวิการทางใบหนาขากรรไกร เคร่ืองมือ
ประกอบการรักษาทางศัลยกรรมชนิดที่ซับซอนกวาปกติ  ปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอน โดยทําหนาที่
สอน ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติงานทางดานวิชาชางทันตกรรมใหแกนักศึกษา ชวยในการปฏิบัติงานวิจัย 
เชนประดิษฐตัวอยางแบบชิ้นงาน  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ฝกอบรมและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอประสานงานและปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอ 
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม 
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ 

ก.ม.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรมหรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 
หรือที่ ก.ม. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรม 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
 
 



31-5 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางทันตกรรม 4 แลวจะตอง 
1.มีความรูเก่ียวกับงานสอน และใหบริการทางวิชาการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
2.มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
3.มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางทันตกรรม 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการหรือผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรมที่

ยากมาก ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัติ เพ่ือกําหนดแนวทางและปรับเปลี่ยนแผนงาน
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา สามารถวาง
แผนการปฏิบัติงานเอง และตัดสินใจ แกไข ปรับเปลี่ยนแผน หรือแกปญหาในงานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิชาการชางทันตกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานคอนขางหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก โดยกํากับแนะนํา ตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา หรือปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยางที่มีลักษณะของงานยากมาก เชนทําฟนปลอมบางสวนและทั้งปาก ทั้งชนิดเรซินอะคริลิก
และโครงโลหะที่ยากมาก  ทําฟนปลอมบางสวนถอดไดชนิดที่แตกตางและผิดปกติจากธรรมดา เชนฟนปลอมมี
บานพับ  ทําเคร่ืองมือและอุปกรณทางดานการปลูกรากเทียม  ทําฟนปลอมติดแนนที่ยากมาก ทําแบบจําลอง
พรอมเหงือกเทียม ทําครอบฟนโลหะเคลือบกระเบื้องหรือเรซินคอมโพซิตยึดติดกับรากเทียม  ทําเครื่องมือจัด
ฟน เครื่องมือสําหรับรักษาผูปวยเด็ก เคร่ืองมือฟนฟูสภาพความวิการทางใบหนา และเครื่องมือประกอบการ
รักษาหรือเสริมแตงอวัยวะในชองปาก เชนเพดานปากเทียม และอวัยวะอ่ืนๆ เชนดวงตาเทียม ใบหูเทียม 
ใบหนาเทียม ชนิดที่ซับซอนและยุงยากมาก   ปฏิบัติหนาที่ดานการเรียนการสอน  โดยทําหนาที่สอน ชวยสอน
และฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา  ชวยปฏิบัติงานวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ฝกอบรมและให
คําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาช้ีแจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ 
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม ประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดวย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ

ที่ ก.ม.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรมหรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 4 หรือที่ ก.ม. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิชาการชาง 
ทันตกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางทันตกรรม 5 แลวจะตอง 
  1.มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
  2.มีความสามารถในการรเิริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
  3.มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางทันตกรรม 7 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการหรือผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรม 
โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก โดยมีความคิดริเร่ิม
ปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และแกปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิชาการชางทันตกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก โดยกํากับแนะนํา ตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา หรือปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญสูงมากเกี่ยวกับงานวิชาการชางทันตกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ซ่ึงตองใชองคความรู ความชํานาญ ประสบการณทางดานวิชาการชางทันตกรรม   มี
สวนรวมในการคนควาวิจัยตางๆ หรือทําการวิจัยโดยใชขอมูลการวิเคราะหจากงานประจําวัน ทําการสอน 
ควบคุมดูแลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา สาธิต ฝกอบรมใหคําปรึกษา แนะนําและใหการบริการหรือเผยแพร
วิชาการทางดานชางทันตกรรม  ทําฟนปลอมบางสวนและทั้งปากที่ยากและตองใชความชํานาญสูงมาก  ทําฟน
ปลอมรากเทียม  ทําโครงโลหะฟนปลอมบางสวนพรอมครอบฟนและสลักยึด ทําครอบฟนและสะพานฟนเซรา
มิกลวนหรือเรซิน คอมโพซิตลวน  ทําครอบฟนโลหะเคลือบกระเบื้องหรือเรซินคอมโพซิตยึดติดกับรากเทียม 
ฯลฯ  ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แกไขปญหาทางดาน
วิชาการชางทันตกรรมโดยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ เปนวิทยากรฝกอบรมและใหคําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน  ตอบปญหาชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่  ควบคุมการจัดหา และดูแลการเก็บรักษา
พัสดุทางดานวิชาการชางทันตกรรม เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม ประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดวย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ
ที่ ก.ม.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรมหรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 

5 หรือที่ ก.ม. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรม 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางทันตกรรม 6  แลวจะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางทันตกรรม 8 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการหรือผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรม 

โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยมี
ความคิดริเริ่ม  พัฒนาแนวทางใหเหมาะสม เพ่ือหาวิธีการและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และแกปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน
ดานวิชาการชางทันตกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก โดย
ปกครองผูใตบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความชํานาญพิเศษเกีย่วกับงานวิชาการชางทันตกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางที่มีลักษณะของงานยากมากเปนพิเศษ ซ่ึงตองใชองคความรู ความชาํนาญ 
ประสบการณทางดานวิชาการชางทันตกรรมอยางสูงมาก  ทําการสอน ควบคุมดูแลการฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา สาธิต ฝกอบรม และเปนวิทยากรใหคําปรึกษา แนะนําและใหการบริการหรือเผยแพรวิชาการทางดาน
ชางทันตกรรม  มีสวนรวมในการคนควาวิจัยตางๆ หรือทําการวิจัยโดยใชขอมูลการวิเคราะหจากงานประจําวนั 
เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉยั คนหาสาเหตุ ติดตามผลการรักษา การปองกันและสงเสริมทันตสขุภาพ  ทําฟน
ปลอมบางสวนและทั้งปาก ทั้งชนิดถอดไดและติดแนนที่ยากมากเปนพิเศษ  ทําเคร่ืองมือและอุปกรณทางดาน
การปลูกรากเทียม เคร่ืองมือจัดฟน เคร่ืองมือสําหรับรักษาผูปวยเด็ก เคร่ืองมือฟนฟูความวิการทางใบหนา
ขากรรไกร และเครื่องมือประกอบการรักษาทางศลัยกรรมชนิดที่ซับซอนและยุงยากมาก  ใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของ
งานในความรบัผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และตอบปญหาชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่  ดูแล
การงบประมาณ การคลังและพัสดุทางดานวิชาการชางทันตกรรม  ดูแลการควบคมุการติดเชื้อ และการประกัน
คุณภาพหองปฏิบัติการชางทนัตกรรม เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให
คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ 
ก.ม.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรมหรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางทันตกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 
หรือที่ ก.ม. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิชาการชางทันตกรรม 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางทันตกรรม 7 แลวจะตองมีความชํานาญ

งานในหนาที่และมีประสบการณสูง มีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการชางทันตกรรมแก
หนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน                                                        กายภาพบําบัด 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานบาํบัดรักษาผูปวยดวยเคร่ืองมือ และวิธีการทาง
กายภาพบําบดั ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิก่ียวกับการบาํบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกีย่วกับกลามเนื้อ  
โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาทและความพิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธี
กายภาพบําบดัโดยการใชความรอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหาร
รางกาย ตลอดจนการใชเครื่องมือทางกายภาพบําบัดชนิดตาง ๆ  เพ่ือฟนฟู ปองกัน ปรับปรุง แกไขสมรรถภาพของ
สวนของรางกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับคืนดีทัง้ทางรูปและทางหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคาํส่ังอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัด โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกี่ยวกับกลามเน้ือ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท และ
ความพิการตางๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยการใชเคร่ืองมือและวธิีการทางกายภาพบําบัด เชน การใช
ความรอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด   การดึง  การนวด  การบริหารรางกาย รวมทั้งการให
คําแนะนําแกญาติหรือผูที่เก่ียวของกับผูปวยเพื่อฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการ 
ใหกลบัคืนดีทัง้ทางรูปลักษณะและทางหนาที่ ตลอดจนการใชเคร่ืองชวยผูพิการ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ีทางกายภาพบําบัด  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานกายภาพบําบัดอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบยีบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
           6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเก่ียวกบังานกายภาพบําบดั โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคเก่ียวกบักลามเน้ือ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท และความ
พิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหต ุโดยการใชเคร่ืองมือและวิธีการทางกายภาพบําบัด เชน การใชความ
รอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารรางกาย รวมทั้งการใหคําแนะนําแก
ญาติหรือผูที่เก่ียวของกับผูปวย เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับคืนดี
ทั้งทางรูปลักษณะและทางหนาที่ ตลอดจนการใชเคร่ืองชวยผูพิการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการบําบัดรักษา 
ดวยวธิีกายภาพบําบัดที่คอนขางยากมาก เชน ในรายที่ผูปวยมีโรคแทรกซอน หรือโรคเฉพาะทาง เปนตน  
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกายภาพบําบัด หรืองานอ่ืนที่ 
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางกายภาพบําบัด 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักกายภาพบําบัด 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
                
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบัติ หรือ 
คําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานกายภาพบําบัด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ 
หลายอยาง เชน บาํบัดรักษาผูปวยดวยโรคเก่ียวกบักลามเน้ือ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบ
ประสาท และความพิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหต ุโดยการใชเคร่ืองมือและวธิีการทางกายภาพบําบัด 
เชน การใชความรอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารรางกาย รวมทั้งการ
ใหคําแนะนําแกญาติหรือผูทีเ่ก่ียวของกับผูปวย เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่เสื่อมสมรรถภาพ
หรือพิการใหกลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหนาที่ ตลอดจนการใชเคร่ืองชวยผูพิการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
บําบัดรักษาดวยวธิีกายภาพบําบัดที่ยากมาก เชน ในรายที่ผูปวยมีโรคแทรกซอน หรือโรคเฉพาะทาง ซ่ึงตอง 
ใชเทคนิคพิเศษทางกายภาพบําบัดรักษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะหงานทางดาน
กายภาพบําบดั เผยแพรผลงานทางดานกายภาพบําบดั ฝกอบรมและใหคาํปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานกายภาพบําบัด 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักกายภาพบําบัด 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกายภาพบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1ป  หรือ 
            3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางกายภาพบําบัด 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักกายภาพบําบัด 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานกายภาพบําบัดโดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกายภาพบําบัด 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน บําบัดรักษาผูปวยดวยโรคเกี่ยวกบักลามเน้ือ โรคทาง
กระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท และความพิการตาง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ รวมทั้งผูปวยใน
กรณีตาง ๆ ดังกลาวที่มีโรคแทรกซอน หรือโรคเฉพาะทาง โดยใหการบําบัดรักษาทั้งวิธธีรรมดาและเทคนิค
พิเศษ ตลอดจนการใหคําแนะนําแกญาตหิรือผูที่เก่ียวของกับผูปวยเพ่ือฟนฟูสมรรถภาพของสวนของรางกายที่
เสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหนาที่ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือ
วิจัยงานทางดานกายภาพบําบัด เปนตน เผยแพรผลงานทางดานกายภาพบําบัด ทําความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานกายภาพบําบัด จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา
ที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
 คุณสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ 
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกายภาพบําบดัหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบดั 4  หรือ 
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย 
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานกายภาพบําบัด หรืองานที่อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักกายภาพบําบัด 5 แลว จะตองความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรงุนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548             
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานกายภาพบําบดัที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานกายภาพบําบัด โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหม ๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติหนาที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกายภาพบําบัดสูง
มาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
กายภาพบําบัด ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานกายภาพบําบัด ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานกายภาพบําบัด 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานกายภาพบําบัด เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
   ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักภายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือนักกายภาพบําบัด 5  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
กายภาพบําบดั หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักภายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือนักกายภาพบําบัด 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานกายภาพบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
และ    3. ไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
      นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักภายภาพบําบัด 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
กายภาพบําบดัที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานกายภาพบําบัด โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานทีรั่บผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกายภาพบําบัด 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานกายภาพบําบัดใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานกายภาพบําบัด
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานกายภาพบําบัดใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน 
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานกายภาพบําบัด  ศึกษา คนควา   หาวิธีการในการแกไข
ปญหาเก่ียวกบังานกายภาพบําบัด เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ เขา
รวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
            1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ 
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ปโดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกายภาพบําบดั หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ 
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกายภาพบําบดั หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักกายภาพบําบัด 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงูมากเปนพิเศษ                                                                              

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานกายภาพบําบัดที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานกายภาพบําบัด โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานกายภาพบําบัด
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานกายภาพบําบัด 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานกายภาพบําบัด ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานกายภาพบําบัด ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานกายภาพบําบัด ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานกายภาพบําบัดและแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานกายภาพบําบัดและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  
เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานกายภาพบําบัด เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
กายภาพบําบัด ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกับงานกายภาพบําบัด
ทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบดั 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือ 

นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนง ในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกายภาพบําบดัหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                      

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบดั 3  หรือนักกายภาพบําบดั 4  หรือ 
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย 
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานกายภาพบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักกายภาพบําบัด 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานกายภาพบําบัดแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานกายภาพบําบัดแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักกายภาพบําบัด 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานกายภาพบําบัดโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานกายภาพบําบัดโดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความ เชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนด
แนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากรสําหรับ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน   
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
กายภาพบําบดัโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ 
ในงานกายภาพบําบัด  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิค
วิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตองานกายภาพบําบัดเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานกายภาพบําบัด
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานกายภาพบําบัด ศึกษา 
วิเคราะหหรือวิจัย และวินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความ
ยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการในดานกายภาพบําบัดและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานกายภาพบําบัด เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับ
งานกายภาพบําบัดที่เหมาะสม ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการกายภาพบําบัดในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของ
กลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรฐับาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ  เก่ียวกับงานกายภาพบําบัด
ทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด4 หรือ 
นักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกายภาพบําบดั หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 หรือนักกายภาพบําบัด 4 หรือกายภาพบําบัด 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานกายภาพบําบัดหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับกายภาพบําบัด 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและ
มีประสบการณสูงมากทางดานกายภาพบําบัดโดยมีผลงานที่แสดงความเปนผู เชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานกายภาพบําบัด โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน 
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจน 
มีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน 
กายภาพบําบัดแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                         การทันตแพทย 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานการทันตแพทยหรือการใหบริการทางทันตกรรม ซ่ึงมี 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการตรวจ วนิิจฉัย และใหการบําบัดรักษาผูปวยโรคฟนและโรคในชองปาก 
การศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัยเพ่ือคิดคนหาวิธีการตางๆ ในการลดการผุและยืดอายุของฟน รวมทั้ง 
การใหคําแนะนําและเผยแพรความรูทางทนัตสขุศึกษาแกผูปวย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
เพ่ือการสงเสริมและรักษาสขุภาพของฟนและชองปาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ   
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
                                             
                    ทันตแพทย   4    ระดับ 4 

ทันตแพทย   5    ระดับ 5 
ทันตแพทย   6    ระดับ 6 
ทันตแพทย   7    ระดับ 7  
ทันตแพทย   8    ระดับ 8 

                   ทันตแพทย   9    ระดับ 9 
ทันตแพทย   10  ระดับ 10 

 
 
 
                   

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                                                           ทันตแพทย 4  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการทันตแพทยที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานการทันตแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
ตรวจวินิจฉัย และใหการบําบัดรักษาโรคฟนและโรคในชองปาก เชน เอกซเรยฟน ตรวจฟน และสภาพเนื้อเยื่อ
รอบๆ ซ่ีฟน ถอนฟน อุดฟน กรอฟนและตกแตงฟน ดัดฟน ใสฟนปลอม ทําศัลยกรรมตกแตงเหงือกและกระดูก
ขากรรไกร ทาํศัลยกรรมในชองปากเพื่อผาตัดถุงหนองและเนื้อเยื่อตาง ๆ รักษาโรคฟน รากฟนอักเสบ เหงือก
อักเสบ โรคปากเปอย โรคเลือดออกตามไรฟน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่  และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          ไดรับปริญญาทางทนัตแพทยหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี และไดรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

 1. มีความรูความสามารถในงานการทนัตแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
           2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
           4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
           5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
  6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
           7. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 

 8. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการทันตแพทยที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบัติหรือคําส่ัง 
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานการทันตแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ตรวจ วินิจฉัย และใหการบําบดัรักษาโรคฟนและโรคในชองปากที่มีปญหายุงยาก วิเคราะหขอมูล
การตรวจและวินิจฉัยโรคเพ่ือดําเนินการบําบัดรักษาผูปวยทางทันตกรรม เชน ถอนฟน อุดฟน ทําศัลยกรรม
ตกแตงเหงือกและกระดูกขากรรไกรและทําศัลยกรรมในชองปาก ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะหงานทางดานการทันตแพทย  เผยแพรผลงานทางดานการทันตแพทย  ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการทันตแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว  
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

         2. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางทันตแพทย และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมจากทันตแพทยสภา 
 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัทนัตแพทย 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานการทันตแพทยทีย่ากมาก โดยตองใชความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการทันตแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูง  ตองคิดริเร่ิมกําหนดแนวทางการทํางาน  แกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการทันตแพทย    
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ทันตสุขศึกษา ทันตวินิจฉยั ทันตรังสี ทันตศลัยกรรม 
ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ ทนัตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมชุมชน ปริทันตวิทยา และเวชศาสตร
ในชองปาก ศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานการทันตแพทย เปนตน 
เผยแพรผลงานทางดานการทันตแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานการ
ทันตแพทย จัดทําเอกสารวชิาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการทันตแพทย หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการทันตแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป         
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตแพทย 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 



 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการทันตแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการทันตแพทย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ
ที่เกิดขึ้นใหมๆ  และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการทันตแพทย 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานการทันตแพทย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานการทันตแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานการ
ทันตแพทย ศกึษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานการทันตแพทย เปนตน  พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ 
ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษา
แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที ่
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
            1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงใน    
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการทันตแพทย หรือ 



งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการทันตแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 
34-7 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
             นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตแพทย 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู  ความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานทันตกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการทันตแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการทันตแพทย 
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานการทันตแพทยใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น  ศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานการ
ทันตแพทย ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตังิานการทันตแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น 
สรุปรายงาน  ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานการทันตแพทย ศกึษา คนควา หาวิธีการใน
การแกไขปญหาเก่ียวกับงานการทันตแพทย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

              ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงใน 

ระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการทันตแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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2.  มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา

ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานการทันตแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตแพทย 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    ทันตแพทย   9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการทันตแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการทันตแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการทันตแพทย 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานการทันตแพทย 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานการทันตแพทย   ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานการทันตแพทย ศกึษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานการทันตแพทย ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการทันตแพทยและแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานการทันตแพทยและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  
เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานการทันตแพทย เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการ
ทันตแพทย  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตาม 
ที่ไดรับแตงตัง้  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานการทันตแพทย
ทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 



ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการทันตแพทย หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการทันตแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตแพทย 8 แลว 
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน 

ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการทันตแพทยแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการทันตแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
       

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548    
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ชื่อตําแหนง    ทันตแพทย 10 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานการทันตแพทยโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน    
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานการทันตแพทย โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน   และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 



ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดานการ
ทันตแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานการทันตแพทย กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิค
วิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการทันตแพทยเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการทันตแพทย 
ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการทันตแพทย ศึกษา 
วิเคราะห วิจัย และวินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความ
ยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในดานการทันตแพทย และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานการทันตแพทย เสนอแนะรูปแบบ
และเทคนิคเก่ียวกับงานการทันตแพทยที่เหมาะสม ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการ
ทันตแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เก่ียวกับงานการทันตแพทยทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการทันตแพทย หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทย 4 หรือทันตแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา
ระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการทันตแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    

ความรูความสามารถที่ตองการ 

           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับทันตแพทย 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานการทันตแพทย โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน     
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี



ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในงานดาน
การทันตแพทยของหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน                                                           การพยาบาล 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
          สายงานนี้คลุมถึงตาํแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกับการ 
ใหการพยาบาลผูปวย หรือปฏิบัติงานการพยาบาลในฐานะผูชวยแพทยในการรักษาบําบัด หรือปฏิบัติงาน
วิชาการเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาและการสงเสริมกิจการพยาบาล โดยเปนผูควบคุมประสานงานการผลิต
เจาหนาที่ที่เก่ียวกับงานการพยาบาล การศึกษา วิเคราะหเพ่ือรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การ
กําหนดมาตรฐานการศกึษาและมาตรฐานการบริการงานการพยาบาลที่เก่ียวของทุกประเภท การตรวจนิเทศ
และพัฒนาความรูความ สามารถของเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับงานการพยาบาล การวางแผนโครงการอํานวยการ
และติดตามประเมินผลในการผลิตพยาบาล และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ   
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

พยาบาล 3 ระดับ 3 
พยาบาล 4 ระดับ 4 
พยาบาล 5 ระดับ 5 
พยาบาล 6 ระดับ 6 
พยาบาล 7 ระดับ 7 
พยาบาล 8 ระดับ 8 
พยาบาล 9 ระดับ 9 
พยาบาล 10 ระดับ 10 

 
 

 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง พยาบาล 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการพยาบาลที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการพยาบาล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน จัดเตรียมเครื่องมือเคร่ืองใชอุปกรณการรักษาพยาบาลใหมีพรอมที่จะใชไดทันท ีพิจารณาอาการผูปวย 
วางแผนและใหบริการงานการพยาบาล สังเกตวเิคราะหอาการเปลี่ยนแปลงของโรค ตัดสินใจใหการชวยเหลือ
ในกรณีรีบดวนและรวดเรว็ บันทึกการใหบริการ อาการและความเปนไปของโรคและแจงใหแพทยทราบเม่ือ
จําเปน พิจารณาใหยา อาหารและใหการบริการพยาบาลตามกําหนดเวลา คิดคนหาวิธีปองกันความพิการและ
สงเสริมฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย สงเสริมใหกําลังใจผูปวย ควบคุมดูแลและจัดส่ิงแวดลอมรอบตัวผูปวยให
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ จัดทํารายงานการใหการพยาบาล หรือปฏบิัติงานพยาบาลในฐานะผูชวยแพทยในการ
รักษาบําบัด เชน จัดเตรียมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก พิจารณาใหยาระงับความรูสึก ชวยแพทยใน
การใชเคร่ืองมืออุปกรณประกอบการรักษาบําบัด หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและการปองกันโรค 
เชน สอนแนะนําผูปวย ญาต ิประชาชน ถึงวิธีการปฏบิัตตินใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค ใหบริการ
วางแผนครอบครัว ใหบริการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก และทารกสงเคราะห หรือปฏิบัติงานทางวิชาการการ
พยาบาล เชน การศึกษาวิจัย คนควา เพ่ือปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานในงานการพยาบาล วางแผนโครงการ 
ประสานงาน สนับสนุนและอํานวยการผลิตเจาหนาทีท่างการพยาบาล และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางการพยาบาล 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานการพยาบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตังิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
                                                                                                     ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง พยาบาล 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการพยาบาลที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานการพยาบาล โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
จัดเตรียมเครือ่งมือเคร่ืองใช อุปกรณการรักษาพยาบาลใหพรอมที่จะใชไดทันท ีพิจารณาอาการผูปวย วางแผน
และใหบริการการพยาบาล สังเกตวเิคราะหอาการเปลี่ยนแปลงของโรค ตัดสินใจใหการชวยเหลือในกรณี
รีบดวนและรวดเร็ว บันทึกผลการบริการ อาการและความเปนไปของโรคและแจงใหแพทยทราบเม่ือจําเปน 
พิจารณาใหยา อาหาร และใหการบริการพยาบาลตามกําหนดเวลา คิดคนหาวิธีปองกันความพิการและสงเสริม
ฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย สงเสริมใหกําลังใจผูปวย ควบคุมดูแลและจัดส่ิงแวดลอมรอบตัวผูปวยใหเหมาะสม    
ถูกสุขลักษณะ จัดทํารายงานการใหการพยาบาล หรือปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผูชวยแพทย ในการรักษา
บําบัด เชน จัดเตรียมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก ดําเนินการใหยาระงับความรูสึก ชวยแพทยในการใช
เคร่ืองอุปกรณตาง ๆ ชวยหยิบสงเคร่ืองมือในการทําศลัยกรรม หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ปองกันโรค เชน สอนแนะนําผูปวย ญาติ ประชาชนถงึวิธีการปฏบิตัิตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค 
ใหบริการวางแผนครอบครวั ใหบริการสงเสริมสุขภาพแมและเด็กและทารกสงเคราะห หรือปฏิบัติงานทาง
วิชาการพยาบาล เชน การศึกษาวิจัย คนควา เพ่ือปรับปรุงและกําหนดมาตรฐานการพยาบาล วางแผน
โครงการ ประสานงานอํานวยการ และสนบัสนุนการผลติเจาหนาที่ทางการพยาบาล เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
       1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว  
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานการพยาบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป หรือ  
       2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ีทางการพยาบาล  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
      นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 3 แลว จะตอง  
      1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สงักัด  
      2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
                                                                                 

                ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการพยาบาลที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบัติหรือคําสัง่ 
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานการพยาบาลโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ปฏิบัติงานวิชาการพยาบาลที่ตองใชความรูความชํานาญงานสูงมากในการศึกษา การพัฒนา และ
การสงเสริมกิจการพยาบาล โดยเปนผูควบคุมประสานงานการผลิตเจาหนาที่เก่ียวกับงานการพยาบาล 
การศึกษาวิเคราะหเพ่ือรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน 
การบริการพยาบาล ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสงัเคราะหงานทางดานการพยาบาล เผยแพรผลงาน
ทางดานการพยาบาล ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ ในฐานะพยาบาลทางวิสัญญี มีหนาที่วางแผน มอบหมายงาน  แนะนํา ควบคุม และปฏิบัติงานทาง
วิสัญญีพยาบาล ซ่ึงไดแกการเตรียมผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก การจัดเตรียมเครื่องมือเคร่ืองใชพิเศษ
ในการชวยผูปวยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หยุดการหายใจ หรือขัดของในระบบหายใจ การใหยาระงับความรูสึก 
และควบคุมอาการของผูปวยในระหวางใหยา การควบคุมดูแลอาการและใหการพยาบาลผูปวยหลังการใหยา
ระงับความรูสกึ กํากับ ควบคุมพยาบาลทางวิสัญญีในโรงพยาบาล วางแผนจัดใหมีพยาบาลวิสญัญี ผลัดเปลีย่น
เวรรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
            1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการพยาบาล หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
            2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงพยาบาล 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการพยาบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
            3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางการพยาบาล 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 4 แลวจะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในหลักการบรหิารงานบุคคล  
  2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                       ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการพยาบาลที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการพยาบาล โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการพยาบาล 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน งานจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการ
รักษาพยาบาล พิจารณาอาการผูปวย วางแผนและใหการบริการพยาบาล สังเกต วเิคราะหอาการเปลี่ยนแปลง
ของโรค ตัดสินใจใหการชวยเหลือในกรณีรีบดวนและรวดเร็ว บันทกึผลการบริการ อาการและความเปนไปของ
โรคและแจงใหแพทยทราบเม่ือจําเปน พิจารณาใหยา อาหารและใหการบริการพยาบาลตามกําหนดเวลา  คิดคน 
หาวิธีปองกันความพิการและสงเสริม ฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย สงเสริมใหกําลังใจผูปวย ควบคุมดูแลและจัด
สิ่งแวดลอมรอบตวัผูปวยใหเหมาะสมถูกสุขลักษณะ จัดทํารายงานการใหการพยาบาล หรือปฏิบัติงานการ
พยาบาลในฐานะผูชวยแพทยในการรักษาบําบัด เชน ชวยแพทยในการใชเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ หรือ
ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและการปองกันโรค เชน สอนแนะนําผูปวย ญาติ ประชาชนถงึวิธีการปฏบิตัิ
ตนใหปลอดพนจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค ใหบริการวางแผนครอบครวั ใหบริการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก และ
ทารกสงเคราะหหรือปฏิบัตงิานทางวิชาการพยาบาล เชน การศึกษา คนควา เพ่ือปรับปรุงและกําหนดมาตรฐาน
การพยาบาล วางแผนโครงการประสานงาน สนับสนุน และอํานวยการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลท่ี
เก่ียวของ ใหคําแนะนาํฝกสอนและฟนฟูวิชาการแกเจาหนาที่  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห 
หรือวิจัยงานทางดานการพยาบาล เปนตน เผยแพรผลงานทางดานการพยาบาล ทําความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานการพยาบาล จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตาม 
ที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น 
ที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานการพยาบาล    
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
 
 



 
35-6 

 
           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการ
พยาบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัพยาบาล 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ  
 
 
 
 
                                                                                                          
 

  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการพยาบาล ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค         
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการพยาบาล โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการพยาบาลสูง
มาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
การพยาบาล ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานการพยาบาล  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานการพยาบาล ศึกษา 
คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานการพยาบาล เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
        ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
    

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารงตําแหนง

ในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานการพยาบาล หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาล 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
และ 3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและ
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
                                                                                         
 
 

  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน  
ดานการพยาบาลที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดย 
ตองปรับเปลีย่นแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการพยาบาล โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกีาร
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการพยาบาล 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานการพยาบาลใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานการพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ให
คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานการพยาบาล ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานการพยาบาล เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่  
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน 
ของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานการพยาบาล หรืองาน 
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานพยาบาล  
หรือ งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
              

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 7 และ จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 
                                                                                                                  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35-9 

ชื่อตําแหนง พยาบาล 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงานดาน  
การพยาบาลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการพยาบาล โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ 
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิกหรือ
กําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรพัยากรที่จะนาํมาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จ
ตามเปาหมายและวตัถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการพยาบาล      
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานการพยาบาล 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานการพยาบาล ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานการพยาบาล ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานการพยาบาล ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาทีมี่ความยุงยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานการพยาบาล และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
การพยาบาลและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการพยาบาล เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการพยาบาล 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  
เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบัน
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกบังานพยาบาลทัง้ในและตางประเทศ  และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยงัทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานการพยาบาล   
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการ
พยาบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 8 แลว 
 1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการพยาบาลแกหนวยงาน 
ที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการพยาบาลแกหนวยงานทีส่ังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
            
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    พยาบาล 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานการพยาบาล โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานการพยาบาล โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดานการ
พยาบาล โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานการพยาบาล  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานการพยาบาลเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิางดานการพยาบาล ศึกษาวิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล ศึกษา วเิคราะห วิจัยและ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมาก 
และมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใน
ดานการพยาบาล และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปน 
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทีส่ําคัญทางดานการพยาบาล เสนอแนะรปูแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานการพยาบาล 
ที่เหมาะสม และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการพยาบาล 
ในระดับชาตหิรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ 
เก่ียวกับงานการพยาบาลทัง้ในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารงตาํแหนง
ในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานการพยาบาล หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล 3 หรือพยาบาล 4 หรือพยาบาล 5 และไดดํารงตาํแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการพยาบาล 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับพยาบาล 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานการพยาบาล โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานการพยาบาลแก
หนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน                                                          การแพทย 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
          สายงานนี้คลุมถึงตาํแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานหรือใหบริการทางการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
เก่ียวกับชีวติ สุขภาพและอนามัยของประชาชน หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชน 
งานวิเคราะห วิจัย และชัณสูตรโรค งานวางแผนทางวชิาการแพทย งานตรวจ แนะนํา ใหคําปรึกษาในวชิา 
การแพทย งานใหการศึกษาและฝกอบรมดานการแพทยหรือการสาธารณสุขแกแพทยหรือเจาหนาที่ทางการ
สาธารณสุขหรือเจาหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

แพทย 4  ระดับ 4 

แพทย 5  ระดับ 5 

แพทย 6  ระดับ 6 

แพทย 7  ระดับ 7 

แพทย 8  ระดับ 8 

แพทย 9  ระดับ 9 

แพทย 10  ระดับ 10 

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการแพทยที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานการแพทย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
ซักประวตัิคนไข ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห ชันสูตรโรค ควบคุม การเคลื่อนยายผูปวยตามหลักวิชา 
พิจารณาการใชยา ใหยา ผาตัดทั่วไป ทําคลอด ฟนฟูบําบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย แนะนําและ
สงเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใหผูปวยและประชาชนทั่วไปใหมีสุขภาพสมบูรณ ปฏิบัติการควบคุมปองกัน
โรคติดตอและการระบาดของโรค แนะนําและสงเสริมงานวางแผนครอบครัว ชวยงานวิจัยเก่ียวกบัการแพทย
และสาธารณสุขทัว่ไป เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        ไดรับปริญญาทางการแพทยหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี และไดรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพสาขาเวชกรรม
จากแพทยสภา 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
 1. มีความรูความสามารถในงานการแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  

           2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
           4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
           5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
  6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
           7. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 

 8. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา แนะนํา  และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ               

                                                      
                                                                                                ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการแพทยที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริม่บาง มีคูมือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ัง 
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานการแพทย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน สอบถามประวัตคินไข ตรวจรกัษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห ชันสูตรโรค ควบคุมการเคลือ่นยายผูปวย
ตามหลักวชิา พิจารณาการใชยา ใหยา ผาตัดทั่วไป ทําคลอด ฟนฟูบําบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย 
แนะนําและสงเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใหผูปวย และประชาชนทัว่ไปมีสุขภาพสมบูรณ ปฏิบตัิการควบคุม
ปองกันโรคติดตอและการระบาดของโรค แนะนําและสงเสริมงานวางแผนครอบครวั ชวยงานวิจัยเก่ียวกบั
การแพทยและการสาธารณสุขทัว่ไป ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานการแพทย 
เผยแพรผลงานทางดานการแพทย .ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาที่ และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอย 
กวา 1 ป หรือ 
         2. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางการแพทย และไดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมจากแพทยสภา 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับแพทย 4 แลว จะตอง  
            1. มีความรูความเขาใจในหลกัการบรหิารงานบุคคล  
            2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
                                                                                                     ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการแพทยที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานการแพทย โดยงานที่ปฏบิัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถปุระสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการแพทย โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ซักประวตัิคนไข ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห ชันสูตร
โรค ควบคุมการเคลื่อนยายผูปวยตามหลกัวิชา พิจารณาการใชยา ใหยา ผาตัดทัว่ไป ทําคลอด ฟนฟูบําบัด 
ทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย แนะนําและสงเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใหผูปวยและประชาชนทัว่ไป 
มีสุขภาพสมบูรณ ปฏิบัติการควบคุมปองกันโรค การติดตอและการระบาดของโรค แนะนําและสงเสริมงาน
วางแผนครอบครัว วิจัยเก่ียวกับการแพทยและการสาธารณสุขทัว่ไป วางแผนทางวิชาการสาธารณสุข ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานการแพทย เปนตน เผยแพรผลงานทางดาน
การแพทยทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานการแพทย จัดทําเอกสารวิชาการ 
คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับแพทย 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ        



                                                                                              ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25 พฤศจิกายน 2548 
36-7 

ชื่อตําแหนง แพทย 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการแพทย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ 
ที่เกิดขึ้นใหมๆ  และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการแพทย 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานการแพทย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานการแพทย  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานการแพทย ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานการแพทยเปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงาน 
ในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏบิตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
            1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับแพทย 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและ 
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงูมาก ตลอดจนมีความรู ความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง แพทย 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานการแพทย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ  
มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการแพทย 
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานการแพทย 
ควบคมุตรวจสอบการปฏิบตัิงานการแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน  
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานการแพทย  ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานการแพทย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขา
รวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัแพทย 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง แพทย 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดยตองคิดริเร่ิม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการแพทยโดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานการแพทย ปฏิบตัิ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการแพทย  ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัตทิางดานการแพทย ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตั ิ
งานการแพทย ศึกษา วเิคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานการแพทย และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการแพทย
และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานการแพทย เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการแพทย ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้  เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกบังานการแพทยทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ                            
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยงัทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                                                     

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับแพทย 8 แลว 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการแพทยแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
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ชื่อตําแหนง    แพทย 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบตัิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานการแพทย โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนทีย่อมรับใน 
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานการแพทย โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพจิารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดาน
การแพทยโดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานการแพทย  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัตงิานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานการแพทยเปนอยางมาก  ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานแพทย  ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานการแพทย  ศึกษา วิเคราะห วิจัยและ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในดาน
แพทยและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สําคัญทางดานการแพทย เสนอแนะรูปแบบและเทคนคิเก่ียวกบังานการแพทยที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการแพทยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของ
กลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานแพทยทั้งใน
และตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 9 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแพทย 4 หรือแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัแพทย 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานการแพทย โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน 
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจน 
มีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานการแพทยแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
 

สายงาน                                                        การสัตวแพทย 
 
ลักษณะงานทั่วไป  
        สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานการสัตวแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกับการตรวจ 
และรักษาพยาบาลสตัว การศึกษา วิเคราะหชันสูตร และวิจัยโรคสัตวทางดานตาง ๆ การสํารวจโรค การคนควา
ทดลองในการผลิตชวีภัณฑ  รวมถึงการปรับปรุงแกไขวธิีการผลติใหมีประสิทธิภาพสูง  เพ่ือประโยชนในการ
ปองกันและกําจัดโรคสัตว เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

สัตวแพทย 4 ระดับ 4 
สัตวแพทย 5 ระดับ 5 
สัตวแพทย 6 ระดับ 6 
สัตวแพทย 7 ระดับ 7 
สัตวแพทย 8 ระดับ 8 

 สัตวแพทย 9         ระดับ 9 
 สัตวแพทย 10        ระดับ 10 
 

 
 
 
 
  
 

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง สัตวแพทย 4  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการสัตวแพทยที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับการสตัวแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจ
และรักษาพยาบาลสตัวทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูตกิรรม ศึกษา วเิคราะห ชันสูตรโรคสัตวซ่ึงเกิดจาก
เชื้อประเภทตาง ๆ เชน ไวรัส แบคทีเรีย ปาราสิต เปนตน โดยการทดลองกับสัตว ทดลองเพาะเชื้อ หรือวิธีการ
อยางอ่ืน แยกเชื้อเพ่ือยืนยันประเภทหรอืชนิดของโรคสัตว ชวยศึกษา วิจัย คนควาและทดลองโรคสัตวทางดาน
ตางๆ เพ่ือหาวิธีการตรวจวนิิจฉัยโรคสัตว   การผลิตชวีภัณฑสําหรับใชในการปองกันกําจัดโรคสัตวประเภท
ตาง ๆ รวมถงึการปรับปรุงวิธีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง สํารวจโรคสัตว ตลอดจนทดลองใชยากับโรคสัตว
ชนิดตาง ๆ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาทางสตัวแพทยหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ   
           1. มีความรูความสามารถในงานการสัตวแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
           2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
           4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
           5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
  6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
           7. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 

 8. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา แนะนํา  และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ               
 
  

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง สัตวแพทย 5  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
       ปฏิบัติงานการสัตวแพทยที่คอนขางยาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบตั ิหรือคําส่ัง 
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับการสตัวแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ตรวจและรักษาพยาบาลสัตวทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ศึกษา วิเคราะห ชันสูตรโรคสตัว
ซ่ึงเกิดจากเช้ือประเภทตาง ๆ เชน ไวรัส แบคทีเรีย และปาราสติ เปนตน โดยการทดลองกับสัตวเลี้ยง เพาะเชื้อ 
หรือวิธีการอยางอ่ืน แยกเชือ้เพ่ือยืนยันประเภทหรือชนิดของโรคสัตว  ศึกษา วจัิย คนควาและทดลองโรคสตัว
ทางดานตาง ๆ เพ่ือหาวธิีการตรวจวินิจฉยัโรคสัตว การผลิตชีวภัณฑสําหรับใชในการปองกันและกําจัดโรคสัตว 
รวมถึงการปรับปรุงวธิีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง วางแผนและควบคุมการสํารวจโรคสัตวและการทดลองใช
ยากับโรคสัตวชนิดตาง ๆ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ
แกนักศึกษาทีม่าปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานการสัตวแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
หรือ 
         2.ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางการสัตวแพทย 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัสตัวแพทย 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการสัตวแพทยที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานการสัตวแพทยในฐานะผูชํานาญการในงานการสัตวแพทย โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู
ความสามารถ และความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหา
ในงานที่รับผดิชอบใหสําเรจ็ตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการสัตวแพทย 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  งานตรวจและรักษาพยาบาลสตัว  งานวิจัยทางการ
สัตวแพทย งานสํารวจและชนัสูตรโรคสตัว งานผลิตชวีภัณฑ เปนตน พิจารณาปญหาทางดานสัตวแพทยที่
ผิดปกติธรรมดาซึ่งยากแกการวินิจฉัย ตรวจและรักษาพยาบาลสตัว  ศึกษา คนควา วิจัยทางสัตวแพทย  
สํารวจ และชนัสูตรโรคสตัวและผลติชวีภัณฑที่ยุงยากดวยตนเอง ใหการอบรมและแนะนําสัตวแพทยเก่ียวกับ 
วิธตีรวจและรกัษาพยาบาลสัตวแผนใหมหรือความรูทางวิชาการใหม ๆ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานการสัตวแพทย เผยแพรผลงานทางดานการสัตวแพทย ทาํความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกบังานการสัตวแพทย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกบังานในความ
รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการทีส่ังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
       1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการสตัวแพทย หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
       2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการสัตวแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
      นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสตัวแพทย 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุง
นโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ    

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการสัตวแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการสัตวแพทยโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการสัตวแพทย 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานการสัตวแพทย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานการสัตวแพทย  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานการสัตวแพทย เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
       1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 
หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการสตัวแพทย หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
       2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการสัตวแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
และ  3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
      นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสตัวแพทย 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและจัด
ระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบาย
การบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ หนวยงาน
ดานการสัตวแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการสัตวแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการสัตวแพทย 
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานการสัตวแพทย ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานการ
สัตวแพทย ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานการสัตวแพทย ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น 
สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานการสัตวแพทย  ศึกษา คนควา หาวิธีการใน
การแกไขปญหาเก่ียวกับงานการสัตวแพทย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการสตัวแพทย หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 



 
37-8 

 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการสัตวแพทย หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัสตัวแพทย 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 

                                                                                    

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง สัตวแพทย 9  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการสัตวแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการสัตวแพทย  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการสัตวแพทย
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานการสัตวแพทย 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการสัตวแพทย ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานการสัตวแพทย ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานการสัตวแพทย  ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยาก
มากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการสัตวแพทย และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานการสัตวแพทยและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการสัตวแพทย   ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
การสัตวแพทย ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย
ทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ                                     
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงใน 
ระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการสัตวแพทย 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                          

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4  หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการสัตวแพทย
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการสัตวแพทยแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหปรึกษาแนะนําดานงานการสัตวแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
 

                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    สัตวแพทย 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานการสัตวแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานการสัตวแพทย โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดานการ 
สัตวแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานการสัตวแพทย  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิค
วิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตองานการสัตวแพทยเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวาง
หลักเกณฑในการวเิคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการสัตวแพทย 
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานการสัตวแพทย ศึกษา 
วิเคราะหหรือวิจัย และวินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มี 
ความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในดานการสัตวแพทย และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยที่สําคัญทางดานการสัตวแพทย เสนอแนะรูปแบบ 
และเทคนิคเก่ียวกับงานการสัตวแพทยที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานวิชาการสัตวแพทย ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการ 
เขารวมประชมุหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานการสัตวแพทยทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 9 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการสตัวแพทย หรืองานอ่ืน 



ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 4 หรือสัตวแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการสัตวแพทย หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานการสัตวแพทย  โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิ เคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน
งานการสัตวแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                     เทคนิคการแพทย 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานเทคนิคการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏบิัติเก่ียวกับ
การศึกษาคนควา วิจัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลสิ่งตวัอยางที่ไดมาจากรางกายมนุษยและอ่ืน ๆ  
ที่มีผลตอสุขภาพของมนุษย ทั้งทางตรงและทางออม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ที่ครอบคลุมดานเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก จุลชวีวิทยาคลินิก ปรสิตวทิยา โลหิตวิทยา คลังเลือด  
อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยาหรอืแขนงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับสุขภาพของมนุษย เชน อณูชีววทิยา  
การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ เพ่ือนําผล 
มาใชในการ วนิิจฉัย คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค  
การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาวิชา 
การทางเทคนิคการแพทย ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเคร่ืองมือ นํ้ายา การผลิตน้ํายา 
และชวีวตัถ ุชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ ทั้งน้ีรวมถึงลักษณะงานภายใตพระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศลิปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ รวมทั้งการประกันคุณภาพทาง
หองปฏิบัติการ การใหคําปรึกษา แนะนาํ สอน ฝกอบรม เผยแพร และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
   
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                  
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทยที่ยากพอสมควร  โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน เก็บ แนะนําการเก็บและรักษาสิ่งตัวอยางที่ไดมาจากรางกายมนุษยและอื่น ๆ ที่มีผลตอสุขภาพของ
มนุษยทั้งทางตรงและทางออม ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลความสัมพันธของผลการตรวจ 
วิเคราะห วิจัย โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงครอบคลุมดานเคมีคลนิิก จุลทรรศนศาสตร
คลินิก จุลชวีวทิยาคลินิก ปรสิตวทิยา โลหิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวทิยา เซลลวิทยาหรือแขนง
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับสุขภาพของมนุษย เชน อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ วเิคราะหความ
รุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การ
พิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะ
และควบคุมการใชเคร่ืองมือ นํ้ายา การผลิตน้ํายาและชีววัตถุ ชุดทดสอบและวธิีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 
ทั้งน้ี รวมถึงลกัษณะงานภายใตพระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหที่อยูในความรับผิดชอบ รวบรวมขอมูล จัดทํา
รายงานผลการตรวจวิเคราะหและการทดสอบตาง ๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ีทางเทคนิคการแพทย และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค
ศิลปสาขาเทคนิคการแพทย 
  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานเทคนิคการแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย   
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่              
         5. มีความสามารถในการศึกษาและการจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทยที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัหิรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานเทคนิคการแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
เก็บ แนะนําการเก็บและรักษาสิ่งตวัอยางที่ไดมาจากรางกายมนุษยและอ่ืน ๆ ที่มีผลตอสุขภาพของมนุษยทั้ง
ทางตรงและทางออม ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลความสัมพันธของผลการตรวจ วิเคราะห 
วิจัยโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงครอบคลุมดานเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก  
จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวทิยา โลหิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยาหรอืแขนงอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของกับสุขภาพของมนุษย เชน อณูชีววทิยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉยั คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง 
ติดตามผล การรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจน
หลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ การพัฒนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและ
ควบคุมการใชเคร่ืองมือ นํ้ายา การผลิตน้ํายาและชวีวตัถุ ชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ  
ทั้งน้ีรวมถึงลกัษณะงานภายใตพระราชบญัญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ ปฏบิตัิการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหที่อยูในความรับผิดชอบ รวบรวมขอมูล จัดทํารายงานผล
การตรวจวเิคราะหและการทดสอบตางๆ  เปนตน ใหคาํปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ 
แกนักศกึษาทีม่าฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางเทคนิคการแพทย และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปสาขาเทคนิคการแพทย 
 

 ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักเทคนิคการแพทย 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 
                                                                              ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548     
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทยที่คอนขางยากมาก  โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบัติ หรือ 
คําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานเทคนิคการแพทย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน เก็บ แนะนําการเก็บและรักษาสิ่งตวัอยางที่ไดมาจากรางกายมนุษยและอ่ืน ๆ ที่มีผลตอ
สุขภาพของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห ประมวลผลความสัมพันธของผล
การตรวจ วเิคราะห วิจัย โดยใชวธิีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงครอบคลมุดานเคมีคลนิิก จุลทรรศน
ศาสตรคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวทิยา โลหิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยาหรอื
แขนงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับสขุภาพของมนุษย เชน อณูชวีวทิยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ วเิคราะหความ
รุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ  
การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย ตลอดจนกําหนด 
คุณลักษณะและควบคุมการใชเคร่ืองมือ นํ้ายา การผลิตน้ํายาและชีววัตถุ ชุดทดสอบและวธิีการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการ ทั้งน้ีรวมถึงลักษณะงานภายใตพระราชบัญญัตคิวบคุมการประกอบโรคศลิปะ กฎกระทรวงและ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหที่อยูในความรับผิดชอบ รวบรวมขอมูล 
จัดทํารายงานผลการตรวจวเิคราะหและการทดสอบตาง ๆ แกไขปญหาและอุปสรรคเบื้องตนในขัน้ตอนการ
วิเคราะห ตรวจสอบผลการวิเคราะหภายใตความรับผดิชอบ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห
งานทางดานเทคนิคการแพทย เผยแพรผลงานทางดานเทคนิคการแพทย ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 และได 
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานเทคนิค
การแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางเทคนิคการแพทย และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปสาขาเทคนิคการแพทย 
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักเทคนิคการแพทย 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
                 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทยที่ยากมาก   โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเทคนิคการแพทย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเทคนิคการแพทย
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สนับสนุนการคนควาวิจัย พัฒนาวิธีการตรวจและชุด
ตรวจ สอน ฝกอบรม ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหการบริการ หรือเผยแพรวิชาการเพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉยั 
คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวงัโรค การประเมินภาวะ
สุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาวิชาการ โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงครอบคลุมดานเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลนิิก จุลชีววิทยา
คลินิก ปรสิตวิทยา โลหิตวทิยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยา หรือแขนงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
กับสุขภาพของมนุษย เชน อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
หองปฏิบัติการ ฯลฯ ติดตามและประเมินผล กําหนดวธิีการทดสอบและคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ  
วัสดุ อุปกรณ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานเทคนคิการแพทย เปนตน 
เผยแพรผลงานทางดานเทคนิคการแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงาน
เทคนิคการแพทย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด 
และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
                 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4  
หรือนักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย 
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานเทคนคิการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานเทคนคิการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักเทคนิคการแพทย 5 แลว จะตองมีความสามารถ 
ในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
 
 

                                      ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานเทคนิคการแพทยที่มีขอบเขตเน้ือหาของ
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางาน 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเทคนิคการแพทย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติหนาที ่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเทคนิคการแพทย 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการ 
ในงานเทคนิคการแพทย ศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกบังาน
เทคนิคการแพทย หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานเทคนคิการแพทย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ 
คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุมชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับการแตงตั้ง  เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4  
 หรือนักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
  
 



38-7 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักเทคนิคการแพทย 6 แลว จะตองมีความสามารถใน
การบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงูมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
                                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานเทคนิคการแพทย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทาํงานยุงยากซับซอนมาก  
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเทคนิคการแพทย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเทคนิคการแพทย
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานเทคนิคการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานเทคนิคการแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน 
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานเทคนิคการแพทย  ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไข
ปญหาเก่ียวกบังานเทคนิคการแพทย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกบังานในความรับผิดชอบ  
เขารวมประชมุชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกีย่วกับหลักการ
และวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ   
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักเทคนิคการแพทย 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 
                                                                                                            
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักเทคนิคการแพทย 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานงานเทคนิคการแพทย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษ ตลอดจนกาํกับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานเทคนิคการแพทย  โดยงานที่ปฏบิตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานเทคนิคการแพทย 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆในงานเทคนิคการแพทย  
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานเทคนิคการแพทย  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานเทคนิคการแพทย  ศึกษา วิเคราะห สงัเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิานเทคนิคการแพทย  ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เก่ียวกับปญหาท่ีมีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานเทคนิคการแพทย  และแนวทางแกไขปญหา  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานเทคนิคการแพทย และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานเทคนิคการแพทย ใหการบริการและเผยแพร
ความรูทางดานเทคนิคการแพทย  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน 
ที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชมุหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานเทคนิคการแพทยทั้งในและตางประเทศ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุง 
แกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ   
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักเทคนิคการแพทย 8 แลว 

1.ในฐานะผูเชีย่วชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรบั และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานเทคนิคการแพทยแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เก่ียวของ  
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานเทคนิคการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานเทคนิคการแพทย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากและมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานเทคนิคการแพทย โดยตองกํากับ 
ดูแลงานที่เปนหนาที่หลัก หรืองานที่ตองการความเชีย่วชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและ
กําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากร
สําหรับโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล 
ประสานงาน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
            ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษ และประสบการณสูงมากทางดาน
เทคนิคการแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ  
ในงานเทคนิคการแพทย กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิค
วิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตองานเทคนิคการแพทยเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานเทคนิคการแพทย 
ศึกษา วเิคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานเทคนิคการแพทย  ศึกษา วิเคราะห 
วิจัย และวินิจฉัย เพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยาก
ซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการในดานเทคนิคการแพทยและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานเทคนิคการแพทย  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิค
เก่ียวกับงานเทคนิคการแพทยที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  ใหบรกิารและเผยแพรความรู
ทางดานวิชาการเทคนิคการแพทย ในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบัน หรือของรัฐบาลในการ
เขารวมประชมุหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานเทคนิคการแพทยทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักเทคนิคการแพทย 3 หรือนักเทคนิคการแพทย 4 หรือ 
นักเทคนิคการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักเทคนิคการแพทย 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษและมีประสบการณสงูมากทางดานเทคนิคการแพทย โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชีย่วชาญพิเศษเปน
ที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน
เทคนิคการแพทยของหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                          เภสัชกรรม 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบตัิงานเภสัชกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกับการผสม   
และปรุงยาและเวชภัณฑประเภทตางๆ การจายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทยในโรงพยาบาล หรือหนวยงานอ่ืน   
ที่เก่ียวของกับการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
  

เภสัชกร 3 ระดับ 3 
เภสัชกร 4 ระดับ 4 
เภสัชกร 5 ระดับ 5 
เภสัชกร 6 ระดับ 6 
เภสัชกร 7 ระดับ 7 
เภสัชกร 8 ระดับ 8 
เภสัชกร 9 ระดับ 9 
เภสัชกร 10 ระดับ 10 
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ชื่อตําแหนง เภสัชกร 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเภสัชกรรมที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน  ทําหนาที่ผสมและปรงุยาและเวชภัณฑทั่วไปทั้งที่เปนยารับประทานและยาใชภายนอก นํ้ากลั่น นํ้าเกลอื 
จายยาใหกับคนไขตามคําสั่งแพทย แนะนําวิธีใชยาที่ถูกตอง เก็บรักษายา ตัวยา และเคมีภัณฑไวในที่ๆ 
เหมาะสมเพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพ ชั่ง ตวง นับ ใส หรือบรรจุยาในภาชนะ คํานวณราคาตนทุนและ
เสนอแนะเพ่ือกําหนดราคายา ตรวจรับยา ตัวยา และเคมีภัณฑเม่ือมีการเบิกจากตนสังกัด หรือสั่งซ้ือจาก
องคการหรือบริษัทตางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ีทางเภสัชกรรม 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานเภสัชกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตังิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
           6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง เภสัชกร 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเภสัชกรรมที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานเภสชักรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
ผสมและปรุงยาและเวชภณัฑทั่วไป จัดหา จัดซ้ือ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจายยา ตัวยาและเคมีภัณฑตาง ๆ 
และอาจไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเกีย่วกับการจัดหา จัดซ้ือ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจายเวชภัณฑ ครุภัณฑ
การแพทยและเครื่องมือแพทยดวย จัดทาํทะเบียนสถติิ  ผลิต เบิกจายและจําหนายยาชนิดตางๆ กําหนดราคา
ยาที่จะจําหนายใหกับคนไข แนะนําวิธใีชยาที่ถูกตอง ตรวจสอบความถูกตองเพ่ือปองกันความผิดพลาดกอน
จายยาใหกับคนไขโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่จายยาอันตราย เสนอแนะยาชนิดหรือยี่หอใหมๆ ที่องคการหรือ
บริษัทตางๆ ไดผลิตขึ้นแกนายแพทยเพ่ือใชในการบําบดัรักษาคนไข ใหคําปรึกษาแนะนาํแกแพทย ทันตแพทย 
พยาบาลและเจาหนาที่อ่ืนๆ เก่ียวกับเรื่องยา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา    
1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางเภสัชกรรม     
         
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเภสัชกร 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง เภสัชกร 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเภสัชกรรมที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริม่บาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังใน 
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานเภสัชกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
เชน ผสมและปรุงยาและเวชภัณฑทั่วไป จัดหา จัดซ้ือ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ 
ตลอดจนเวชภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทยและเคร่ืองมือแพทย แนะนําวิธใีชยา ตรวจสอบความถูกตองในการ
จายยาอันตราย กําหนดราคายา เสนอแนะยาชนิดหรือยี่หอใหมๆ จัดทําสถิติผลงาน ใหคําปรึกษาแนะนําแก
แพทย ทันตแพทย พยาบาล และเจาหนาที่อ่ืนๆ เก่ียวกับเรื่องยา ควบคุมใกลชิดหรือปฏิบัติงานดวยตนเองใน
การผสมหรือปรุงยาที่มีความยุงยากมาก หรือตองการความละเอียดรอบคอบเปนพิเศษ หรือมีอันตรายหากมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนําศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะหงานทางดานเภสัชกรรม เผยแพรผลงานทางดานเภสัชกรรม ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา 
ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4       
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานเภสชักรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานเภสชักรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว      
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางเภสัชกรรม 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเภสัชกร 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง เภสัชกร 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเภสัชกรรมที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเภสัชกรรม โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถปุระสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเภสัชกรรม      
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ผสมและปรงุยาและเวชภัณฑทั่วไปและยาอันตราย 
จัดหาจัดซ้ือ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ ตลอดจนเวชภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย
และเครื่องมือแพทย  แนะนําวิธีใชยา ตรวจสอบความถกูตองในการจายยาอันตราย กําหนดราคายา เสนอแนะ
ยาชนิดหรือยี่หอใหมๆ  จัดทําสถิติผลงาน  ใหคําปรึกษาแนะนําแกแพทย ทันตแพทย พยาบาลและเจาหนาที่
อ่ืนๆ เก่ียวกับเรื่องยา ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการดําเนินการและใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาขอขัดของตางๆ 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานเภสัชกรรม เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานเภสัชกรรม ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานเภสัชกรรม จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตําแหนง 
ในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเภสัชกรรม   
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเภสัชกร 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ  

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง เภสัชกร 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานเภสัชกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางาน 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค         
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเภสัชกรรม โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ      
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆและแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเภสัชกรรม      
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวชิาการใน
งานเภสัชกรรม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานเภสัชกรรม ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานเภสชักรรม ศึกษา 
คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานเภสชักรรม เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงาน
ในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตาํแหนง
ในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตาํแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานเภสัชกรรม หรือ  
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
และ 3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามทีก่ฎหมายกําหนด 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเภสัชกร 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร และ
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงูมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง เภสัชกร 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานเภสัชกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดย      
ตองปรับเปลีย่นแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานเภสัชกรรม โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา 
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
            ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเภสัชกรรม  
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานเภสัชกรรมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัตงิานเภสัชกรรม
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานเภสัชกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน       
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานเภสัชกรรม  ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานเภสัชกรรม เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกบังานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่       
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน   
ของหนวยงานที่สังกัด  และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
            1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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            2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเภสัชกรรม หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเภสัชกร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ 
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง เภสัชกร 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานเภสัชกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานเภสัชกรรม  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม  ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานเภสัชกรรม 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานเภสัชกรรม 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานเภสัชกรรม  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานเภสัชกรรม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานเภสัชกรรม และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
เภสัชกรรมและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานเภสัชกรรม เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานเภสัชกรรม 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  
เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานเภสัชกรรมทั้งในและตางประเทศ  
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                                        
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3  หรือเภสัชกร 4  หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานเภสัชกรรม หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเภสัชกร 8 แลว 
 1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานเภสัชกรรมแกหนวยงานท่ี
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานเภสัชกรรมแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
   
 
 
 
 
                                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง         เภสัชกร 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบตัิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานเภสัชกรรม โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนทีย่อมรับใน 
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานเภสัชกรรม โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพจิารณาความตองการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากรสาํหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดาน 
เภสัชกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ   
ในงานเภสัชกรรม กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานเภสัชกรรมเปนอยางมาก  ศกึษา วเิคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัติทางดานเภสัชกรรม ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม ศึกษา วิเคราะห วิจัยและ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมาก 
และมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ     
ในดานเภสัชกรรม และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน    
เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยที่สําคัญทางดานเภสัชกรรม เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานเภสัชกรรม
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการเภสัชกรรม
ในระดับชาตหิรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ 
เก่ียวกับงานเภสัชกรรมทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตาํแหนง
ในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตาํแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเภสัชกรรม    
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเภสัชกร 9 แลวจะตองมีความเชี่ยวชาญพเิศษและ 
มีประสบการณสูงมากทางดานเภสัชกรรม โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับ       
ในวงวชิาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ  
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวเิคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะใน 
ดานเภสัชกรรมแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการทีเ่ก่ียวของ 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน                                                  วิศวกรรรมเครื่องกล 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบั
การออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมเครื่องกล คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบหาขอมูลและสถิติตางๆ 
เพ่ือเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานดานวิศวกรรมเครื่องกลวางโครงการ ควบคุมการสราง
หรือประกอบส่ิงใด ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อํานวยการตดิตั้งและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ
ตาง ๆ ดานวศิวกรรมเครื่องกล ใหคําปรกึษาแนะนําหรือตรวจสอบใหบริการวิชาการ สอน หรือฝกอบรม 
ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีทางสาขาวศิวกรรมเครื่องกล และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
  

วิศวกรเครื่องกล 3  ระดับ 3 
วิศวกรเครื่องกล 4  ระดับ 4 
วิศวกรเครื่องกล 5  ระดับ 5 
วศิวกรเครื่องกล 6  ระดับ 6 
วิศวกรเครื่องกล 7  ระดับ 7 
วิศวกรเครื่องกล 8  ระดับ 8 
วิศวกรเครื่องกล 9  ระดับ 9 
วิศวกรเครื่องกล 10  ระดับ 10 

 
  
  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                                       วิศวกรเครื่องกล 3  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ชวยปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการศึกษา หาขอมูลและสถติิตาง ๆ ทางวิศวกรรมเครือ่งกล เพ่ือเปน
หลักเกณฑประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล สรางซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณตาง ๆ ในดานวิศวกรรมเครื่องกล ใหบริการวชิาการ ชวยสอนหรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอด
เทคโนโลยีในสาขาวศิวกรรมเครื่องกล และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ีทางวศิวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานวศิวกรรมเครื่องกลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย    
         4. มีความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
         5. มีความรูความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรเครื่องกล 4  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานวศิวกรรมเครื่องกล โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา หาขอมูลและสถิตติางๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือเปนหลักเกณฑ
ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล ชวยควบคุมการสราง ติดตั้งหรือประกอบส่ิงใด ๆ  
ในสาขาวศิวกรรมเครื่องกล ซอมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ในดานวิศวกรรมเครื่องกล  
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวศิวกรรมเครื่องกล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรเครื่องกล 3 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
          2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
 
 



40-5 

ชื่อตําแหนง วิศวกรเครื่องกล 5 

  
หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกลที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบัติหรือ
คําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ออกแบบ คํานวณ ควบคุม และอํานวยการสรางหรือประกอบส่ิงใด ๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
คนควา วเิคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาขอมูลและสถิตติาง ๆ เพ่ือเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัยงานวศิวกรรมเครื่องกล ติดตั้งและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณตาง ๆ ในดานวิศวกรรมเครื่องกล 
ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงาน
ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ฝกอบรมและใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวิศวกรรมศาสตร  ดานวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเครื่องกล 4 แลว จะตอง  
        1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
        2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง วิศวกรเครื่องกล 6  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเรจ็ตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผน วางโครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ออกแบบ คํานวณ ควบคุมและอํานวยการสรางหรือประกอบส่ิงใด ๆ ในสาขาวศิวกรรมเครื่องกล อํานวยการ
ติดตั้งซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ในดานวิศวกรรมเครือ่งกล ติดตามและพัฒนา
เทคโนโลยี  ออกแบบ ดัดแปลงและประดิษฐอุปกรณ เคร่ืองมือที่ไมซับซอนมากนัก เพ่ือใชในงาน
วิศวกรรมเครือ่งกล ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหหรือวิจัยงานทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 
เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา 
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน 
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลว ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมเครือ่งกล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเครื่องกล 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเร่ิม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 

     ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรเครื่องกล 7  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมเครือ่งกลที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลายและมี่ขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชาํนาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริม่ปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหม  ๆและแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการ 
ในงานวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมเครือ่งกล  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวศิวกรรมเครื่องกล เปนตน  
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4  หรือวิศวกรเครื่องกล 5  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิศวกรรมเครือ่งกล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
และ    3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีตามที่กฎหมายกําหนด 
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรเครื่องกล 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
                                                                                                                              
 
 

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรเครื่องกล 8  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมเครื่องกลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมขีั้นตอนการทาํงานยุงยากซับซอนมาก  
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมเครื่องกลโดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมเครือ่งกลใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมเคร่ืองกลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด     
ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  ศึกษา 
คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิศวกรรมเครือ่งกล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
 



40-8 

 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรเครื่องกล 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 
 
                                                                                      ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรเครื่องกล 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน 
ดานวิศวกรรมเครื่องกลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทาํงานที่ยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษ ตลอดจนกํากับตรวจสอบผูปฏบิัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมเครื่องกล โดยงานที่ปฏบิัตติองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวศิวกรรมเครื่องกล 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมเครื่องกล  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวเิคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานวศิวกรรมเครื่องกล ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิานวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เก่ียวกับปญหาท่ีมีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิศวกรรมเครื่องกล และแนวทางแกไขปญหา  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรมเครื่องกลและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  เปนตน ใหการบริการ
และเผยแพรความรูทางดานวิศวกรรมเครือ่งกล ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆเก่ียวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน  ติดตอประสานงาน วางแผนมอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครือ่งกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4  หรือวิศวกรเครื่องกล 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิศวกรรมเครือ่งกล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครื่องกล 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรเครื่องกล 8  แลว 

1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความ 
เปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับและมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมเครื่องกลแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เก่ียวของ    

2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมเครื่องกลแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 

                                                                                                 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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 ชื่อตําแหนง    วิศวกรเครื่องกล 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิศวกรรมเครื่องกล  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิศวกรรมเครื่องกล โดยตองกํากับ 
ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชีย่วชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและ
กําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากร
สําหรับโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล 
ประสานงาน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิศวกรรมเครือ่งกล โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดาํเนินงานวิจัย
ตางๆ ในงานวิศวกรรมเครือ่งกล กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหม 
หรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมเครื่องกลเปนอยางมาก  ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะห
และวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิาง 
ดานวิศวกรรมเครื่องกล ศกึษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิาน
วิศวกรรมเครือ่งกล  ศึกษา วิเคราะหหรือวิจัย และวินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะดานทีมี่ความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะ 
แนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรมเครื่องกลและในดานที่เก่ียวของ และ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดาน
วิศวกรรมเครือ่งกล เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลที่เหมาะสมและสอดคลอง 
กับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุม
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงาน
วิศวกรรมเครือ่งกลทั้งในและตางประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครือ่งกล 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิศวกรรมเครือ่งกล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                 
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  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกรเครื่องกล 3 หรือวิศวกรเครื่องกล 4 หรือวิศวกรเครือ่งกล 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรเคร่ืองกล 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและ
มีประสบการณสูงมากทางดานวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน 
วิศวกรเครื่องกลแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548                    
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน                                                            วิศวกรรมไฟฟา 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวศิวกรรมไฟฟา ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิก่ียวกับการ
ออกแบบและคํานวณอุปกรณไฟฟา ควบคุมการสรางในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คนควา วเิคราะห ทดสอบ  
หรือหาขอมูลและสถติิตางๆ เพ่ือเปนหลกัเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา  
วางแผนผังหรือวางแผนงานการสรางหรือประกอบส่ิงใด ๆ ในสาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา อํานวยการ ควบคุม 
ตรวจสอบ ดูแลการสราง ตดิตั้ง ซอมและใชอุปกรณไฟฟา ใหคําปรึกษาแนะนํา ใหบริการวิชาการ สอนหรือ 
ฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวศิวกรรมไฟฟา และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

วิศวกรไฟฟา 3  ระดับ 3 
วิศวกรไฟฟา 4  ระดับ 4 
วศิวกรไฟฟา 5  ระดับ 5 
วิศวกรไฟฟา 6  ระดับ 6 
วิศวกรไฟฟา 7  ระดับ 7 
วิศวกรไฟฟา 8  ระดับ 8 
วิศวกรไฟฟา 9  ระดับ 9 
วิศวกรไฟฟา 10  ระดับ 10 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548   
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ชื่อตําแหนง วิศวกรไฟฟา 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่ยากพอควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใต 
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ชวยศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลทางวศิวกรรมไฟฟา วิเคราะห คนควา ซอมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงอุปกรณและ
เคร่ืองมือไฟฟา ใหบริการวชิาการ ชวยสอนหรือฝกอบรมในสาขาวศิวกรรมไฟฟา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ีทางวศิวกรรมศาสตร  ดานวิศวกรรมไฟฟา 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          1. มีความรูความสามารถในงานดานวิศวกรรมไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  
          3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย  
          4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
          5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
          6.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรไฟฟา 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
       ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
      ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา 
วิเคราะห คนควา วิจัย พัฒนา ออกแบบ ตรวจสอบแกไขแบบ กําหนดรายละเอียด ประมาณราคาเกี่ยวกับการ 
สราง ติดตั้ง ซอมแซม ปรับปรุงเก่ียวกบัอุปกรณเคร่ืองมือ ไฟฟา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
     1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว     
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย 
กวา 1 ป หรือ  
     2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวศิวกรรมศาสตร  ดานวิศวกรรมไฟฟา 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
     นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 3 แลว จะตอง  
     1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สงักัด  
     2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ 
 
                                                                                                                 
 
 
                  
 

      ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรไฟฟา 5 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
        ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบัติหรือคําสั่ง 
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานวศิวกรรมไฟฟา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา วางแผนผังทางดานวิศวกรรมไฟฟา ออกแบบ คํานวณ ตรวจแกไขแบบ 
กําหนดรายละเอียด ประมาณราคาเกี่ยวกับการสราง ติดตั้ง ซอม ปรับปรุง เก่ียวกับอุปกรณเคร่ืองมือไฟฟา ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา 
ฝกอบรมและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวศิวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
       2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวศิวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
      3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวศิวกรรมศาสตร  ดานวิศวกรรมไฟฟา 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
      นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 4 แลว จะตอง  
      1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
      2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
       
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรไฟฟา 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
        ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
        ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเรจ็ตาม 
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
        ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรรมไฟฟา โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผน วางโครงการทางวศิวกรรมไฟฟา กําหนดรายละเอียด
และประมาณราคาในการสราง ติดตั้ง ซอมแซม ปรับปรุงเก่ียวกับอุปกรณเคร่ืองมือ ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวศิวกรรมไฟฟา จัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
       1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
       2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุง
นโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 
 

   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสม
กับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมไฟฟา 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
วิศวกรรมไฟฟา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา 
คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงาน
ในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัตริาชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
และ     3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร 
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรูความเขาใจใน 
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
วิศวกรรมไฟฟา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตองปรับ  
เปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับตรวจสอบผูปฏิบตัิงาน
เพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมไฟฟาสูง
มากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมไฟฟาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน  
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา คนควาหาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
งานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
             ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ           
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ 
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรไฟฟา 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงานดาน
วิศวกรรมไฟฟาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมไฟฟา  โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกีย่วกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมไฟฟา   
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวศิวกรรมไฟฟา 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วเิคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิาน
วิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานวิศวกรรมไฟฟา และแนวทางแกไขปญหา  ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
วิศวกรรมไฟฟาและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน   
เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานวิศวกรรมไฟฟา เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ  
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานวศิวกรรมไฟฟา 
ทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ               
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุง 
แกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟาหรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                                

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 8 แลว 
          1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมไฟฟาแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
          2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมไฟฟาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     วิศวกรไฟฟา 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบตัิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวศิวกรรมไฟฟา โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนทีย่อมรับในวงวชิาการ
หรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟา โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรือ
งานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกาํหนดแนวทาง แผนงาน โครงการ
ระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการเปนไปตามวตัถุประสงค ตดิตามประเมินผล ประสานงาน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ  
ในงานวศิวกรรมไฟฟา กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิกีาร
ใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมไฟฟาเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลกัเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิางดานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา ศึกษา วิเคราะห วิจัย และ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซบัซอนมากและ 
มีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
วิศวกรรมไฟฟาและในดานทีเ่ก่ียวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิศวกรรมไฟฟา เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟาที่เหมาะสม
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการวิศวกรรมไฟฟา  ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด 
เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟาทั้งในและตางประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา 3 หรือวิศวกรไฟฟา 4 หรือวิศวกรไฟฟา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรไฟฟา 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี 
ประสบการณสูงมากทางดานวิศวกรรมไฟฟา โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานวิศวกรรมไฟฟาแก
หนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน                                                         วิศวกรรมโยธา 

 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวศิวกรรมโยธา ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัตเิก่ียวกับการ
ออกแบบและคํานวณดานวศิวกรรมโยธา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาขอมูลและสถิตติาง ๆ  
เพ่ือเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานดานวิศวกรรมโยธา วางโครงการควบคุมการกอสราง 
ในสาขาวศิวกรรมโยธา สํารวจ ซอมแซม บํารุงรักษาในดานวิศวกรรมโยธา ใหคําปรึกษาแนะนาํ ใหบริการ
วิชาการ สอนหรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 

 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
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ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคาํส่ังอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานทีย่ากพอสมควรเก่ียวกับงานวศิวกรรมโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
เชน ชวยปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล สาํรวจ ซอมแซม บํารุงรักษา ชวยควบคุมการกอสรางในงาน
ดานวิศวกรรมโยธา ใหบรกิารทางวิชาการ ชวยสอนหรือฝกอบรมในสาขาวศิวกรรมโยธา และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่
เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวศิวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน 
วิศวกรรมสุขาภิบาล วศิวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานวศิวกรรมโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน     
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ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 4 

  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานวศิวกรรมโยธา โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
ศึกษา คนควา วิเคราะห วจัิย พัฒนางานทางดานวิศวกรรมโยธา ชวยควบคุมการกอสรางในสาขาวศิวกรรม
โยธา สํารวจ ซอมแซม บํารุงรักษาในงานดานวิศวกรรมโยธา ใหบริการทางวิชาการ สอนหรือฝกอบรมในสาขา
วิศวกรรมโยธา เปนตน ใหคาํปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวศิวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมโยธา วศิวกรรม
ชลประทาน  วิศวกรรมสขุาภิบาล วศิวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโยธา 3 แลว จะตอง  
       1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
       2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 
         
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
 
 
 

42-5 



ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือ แนวทางปฏิบัติหรือคําสั่ง
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมโยธา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา วางโครงการ ควบคุมการกอสรางใน
สาขาวศิวกรรมโยธา สํารวจ ซอมแซม บํารุงรักษา ติดตาม และพัฒนางานดานวิศวกรรมโยธา ศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิศวกรรมโยธา เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมโยธา 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกรโยธา 3 หรือวศิวกรโยธา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวศิวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
        3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวศิวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน  
วิศวกรรมสุขาภิบาล วศิวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
       นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโยธา 4 แลวจะตอง  
       1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
       2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมโยธา  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผน ออกแบบ และคํานวณดานวศิวกรรมโยธา 
วางโครงการ ควบคุมการกอสรางในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํารวจ ซอมแซม บํารุงรักษาในงานดานวิศวกรรมโยธา 
คนควา ทดลอง วิจัย ออกแบบ พัฒนา ดัดแปลง ประดิษฐอุปกรณเคร่ืองมือที่ไมซับซอนมากนัก เพ่ือใชใน
งานวิศวกรรมโยธา ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมโยธา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิศวกรรมโยธา เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมโยธา ทําความเห็น 
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ 
แกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ   
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได 
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
                                                                                                             ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
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ชื่อตําแหนง                                               วิศวกรโยธา 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ  และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวตัถปุระสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมโยธา  
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานวิศวกรรมโยธา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิานวิศวกรรมโยธา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวศิวกรรมโยธา 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุ
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัตงิานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 หรือ     3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโยธา 6  แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
                                                                                                       ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 8 

  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดย
ตองปรับเปลีย่นแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกีาร
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมโยธา
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมโยธาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมโยธา ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวศิวกรรมโยธาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น 
สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา ศึกษา คนควาหาวิธีการในการ
แกไขปญหาเก่ียวกับงานวศิวกรรมโยธา เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบั
หลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบั
งานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน 
วิศวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโยธา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
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ชื่อตําแหนง วิศวกรโยธา 9  
หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมโยธาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมโยธา
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิศวกรรมโยธา 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมโยธา ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิศวกรรมโยธา และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานวิศวกรรมโยธาและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธา เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิศวกรรมโยธา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปน
ผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธาทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ               
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกรโยธา 3  หรือวิศวกรโยธา 4  หรือวิศวกรโยธา 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 8 แลว 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมโยธาแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมโยธาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
           

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง    วิศวกรโยธา 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิศวกรรรมโยธา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิศวกรรรมโยธา โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิศวกรรรมโยธา โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัย
ตางๆ ในงานวิศวกรรรมโยธา  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือ
เทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรรมโยธาเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัย
เพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบยีบปฏิบัติทางดานวิศวกรรมโยธา 
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานวิศวกรรรมโยธา ศึกษา 
วิเคราะห วิจัยและวินิจฉยัเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความ
ยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการในดานวิศวกรรรมโยธาและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
ของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิศวกรรรมโยธา  เสนอแนะรูปแบบและเทคนคิ
เก่ียวกับงานวศิวกรรรมโยธาที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิศวกรรรมโยธาในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงาน 
ในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชมุ
หรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวศิวกรรรมโยธาทัง้ในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 หรือวิศวกรโยธา 5 และได 
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิศวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโยธา 9 แลว  จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานวิศวกรรมโยธา  โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานวิศวกรรมโยธา
แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
 

สายงาน                                                       สถาปตยกรรม 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
          สายงานนี้คลุมถึงตาํแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสถาปตยกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกบั 
การออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบแปลน อาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 

         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
                              

สถาปนิก 3  ระดับ 3 
สถาปนิก 4  ระดับ 4 
สถาปนิก 5  ระดับ 5 
สถาปนิก 6  ระดับ 6 
สถาปนิก 7  ระดับ 7 

          สถาปนิก 8           ระดับ 8 
                   สถาปนิก 9           ระดับ 9 
                   สถาปนิก 10         ระดับ 10 
  
 
  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                                  สถาปนิก  3 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมที่ยากพอควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
          ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศกึษารายละเอียดเพ่ือคํานวณรางแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกบัการกอสรางและ
ตกแตงอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แกไขการปฏิบตัิงานเก่ียวกับการเขียนแบบทีอ่ยูในความ
รับผิดชอบ ควบคุมการกอสราง และตกแตงอาคารใหถูกตองตามแบบและหลักสถาปตยกรรมไทยหรือสากล 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ีทางสถาปตยกรรม  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานสถาปตยกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
        4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
        5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
          6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง สถาปนิก 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมที่ยาก  โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัหิรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ศึกษา วิเคราะหขอมูลทางสถาปตยกรรม เพ่ือคํานวณ ออกแบบ กําหนดรายละเอียด และประมาณราคา
เก่ียวกับการกอสรางอาคารหรือการตกแตงตอเติมอาคาร สถานที่และส่ิงกอสรางตาง ๆ ทํารูปจําลองอาคารและ
สิ่งกอสราง ออกแบบ แกไข ดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางที่ชํารุด ควบคุมและตรวจสอบการกอสรางใหถูกตอง
ตามแบบและหลักสถาปตยกรรม เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ
แกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัตงิาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  
        2. ไดรับปริญญาโทหรอืเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางสถาปตยกรรม 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 3 แลว จะตอง  
        1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
        2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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43-5 

ชื่อตําแหนง สถาปนิก 5  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสถาปนิกที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิหรือคําส่ังใน 
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
เชน ควบคุมตรวจสอบการออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบ และออกแบบอาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ เชน อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก อนุสาวรีย พระอุโบสถ วิหารและอารามตาง ๆ ฯลฯ ศึกษารายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกบั
ความตองการของอาคารและสิ่งกอสรางที่จะออกแบบ เชน ลักษณะพืน้ที่ที่จะกอสราง งบประมาณ จุดประสงค
ของการใชประโยชน กฎหมายเก่ียวกับการกอสราง ออกแบบอาคารที่ยาก ๆ ดวยตนเอง ดําเนินการและแกไข
ปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานทางดานสถาปตยกรรมทัง้ไทยและสากล  ศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานสถาปตยกรรม เผยแพรผลงานทางดานสถาปตยกรรม  ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 และไดดํารงตําแหนงในไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางสถาปตยกรรม  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัสถาปนิก 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง สถาปนิก 6  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสถาปตยกรรมที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสถาปตยกรรม โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู  ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสถาปตยกรรม 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจสอบและใหคําแนะนาํเก่ียวกับการออกแบบ 
คํานวณโครงสรางและเขียนแบบอาคาร เพ่ือการกอสรางและซอมแซม ใหแนวทางแกสถาปนิกและวศิวกรเพ่ือ
ออกแบบอาคารใหเปนไปตามความเหมาะสม และตามความประสงคของแตละงาน ตรวจพิจารณาและแกไข
การออกแบบ และการคํานวณโครงสราง ตรวจและควบคุมการออกแบบตกแตงภายในอาคาร การประมาณ
ราคาคากอสราง ออกแบบอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ดวยตนเอง ในกรณียุงยากหรือเปนงานที่มีงบประมาณ
สูง พิจารณาคนควาเพ่ือการออกแบบอาคารใหเหมาะสมตามสภาพตาง ๆ  ตรวจและพิจารณาลงนามรับรอง
แบบอาคารของหนวยงานตาง ๆ ที่กําหนดไวในกฎหมาย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย
งานทางดานสถาปตยกรรม เปนตน เผยแพรผลงานทางดานสถาปตยกรรม ทําความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา
ที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ 
ตาม 
ที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น 
ที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สถาปตยกรรมหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัสถาปนิก 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง สถาปนิก 7 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบตัิงานสถาปตยกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสถาปตยกรรม โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสถาปตยกรรม 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานสถาปตยกรรม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานสถาปตยกรรม ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงาน
สถาปตยกรรม ศึกษา คนควาหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม เปนตน  พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ 
ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษา
แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่ อ่ืนที่
เก่ียวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
สถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
และ     3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและ
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู ความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                 สถาปนิก  8 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  

    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ 
หนวยงานดานสถาปตยกรรมที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอน
มาก โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจน
กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
             ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสถาปตยกรรม โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดาน
สถาปตยกรรมสูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานสถาปตยกรรมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สถาปตยกรรม ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานสถาปตยกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น 
สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 



           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                          
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          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
  
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                               สถาปนิก  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานสถาปตยกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานสถาปตยกรรม  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานสถาปตยกรรม 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานสถาปตยกรรม 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานสถาปตยกรรม ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานสถาปตยกรรม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานสถาปตยกรรม ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานสถาปตยกรรมและแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานสถาปตยกรรมและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปน
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานสถาปตยกรรม เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
สถาปตยกรรม ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกับงานสถาปตยกรรมทัง้
ในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
             1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง 
ตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                          

        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารง 
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 8 แลว 
            1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสถาปตยกรรมแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 

ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสถาปตยกรรมแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    สถาปนิก 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานสถาปตยกรรม โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานสถาปตยกรรม โดยตองกํากับ ดูแล
งานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและ
กําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากร
สําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล 
ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดาน
สถาปตยกรรม โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ 
ในงานสถาปตยกรรม กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิค
วิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตองานสถาปตยกรรมเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานสถาปตยกรรม 
ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานสถาปตยกรรม ศึกษา 
วิเคราะห วิจัยและวินิจฉยัเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความ
ยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในดานสถาปตยกรรมและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยที่สําคัญทางดานสถาปตยกรรม  เสนอแนะรูปแบบ
และเทคนิคเก่ียวกับงานสถาปตยกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานวิชาการสถาปตยกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวทิยาลัย/สถาบันหรอืของรัฐบาล 
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานสถาปตยกรรมทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 หรือสถาปนิก5 และไดดํารงตาํแหนง
ในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสถาปตยกรรม หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก4 หรือสถาปนิก 5 และไดดํารงตาํแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสถาปตยกรรม 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสถาปนิก 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและ 
มีประสบการณสูงมากทางดานสถาปตยกรรม โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน 
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานสถาปตยกรรม
แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                           รังสีการแพทย 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานรังสีการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกับงานรังสี
วินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียรและรังสีฟสิกส เชน การถายและบันทึกภาพสวนตาง ๆ ของรางกายผูปวย
ดวยเครื่องรังสีเอ็กซ โดยใชกรรมวิธีพิเศษท่ีมีเทคนิคการใชที่ยุงยาก การฉายรังสีเพ่ือบําบดัรักษาผูปวยทีเ่ปน
โรคมะเร็ง เน้ืองอก กอนทูม ดวยเครื่องโคบอลต 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืน ๆ การใชสารกัมมันตภาพรังสี 
และเครื่องอิเลก็ทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียรแกผูปวย การคํานวณปริมาณรังสีและการกําหนดระยะเวลาที่จะ
ใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณที่ตองการเพ่ือชวยแพทยในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค การใชเคร่ืองวัดปริมาณ
รังสีจากเคร่ืองกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในทางรังสีการแพทย การปองกัน
อันตรายจากรังสีดวยวธิีการทางรังสีฟสิกส การดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานใหอยูในสภาพที่
ปลอดภัยและใชงานได ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยทางรังสีการแพทย รวมทั้งปรบัปรุง และคนหาวิธีการหรือ
เทคนิคใหม ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
      ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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นักรังสีการแพทย 6 ระดับ 6 
นักรังสีการแพทย 7 ระดับ 7 
นักรังสีการแพทย 8 ระดับ 8 
นักรังสีการแพทย 9 ระดับ 9 
นักรังสีการแพทย 10 ระดับ 10 
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ชื่อตําแหนง นักรังสีการแพทย 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานรังสีการแพทยที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน จัดเตรียมเครื่องมือเคร่ืองใชอุปกรณและเครื่องอิเล็กทรอนิกสทางดานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร
นิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส จัดทาผูปวยถายและบันทึกภาพสวนตาง ๆ ของรางกายผูปวยดวยเครือ่งรังสีเอกซ  
ในกรณีที่ตองใชเทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษท่ียุงยาก โดยการใหผูปวยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเขาไป
ในรางกายกอนถายและบันทึกภาพ ตรวจสอบคณุภาพของภาพบันทึกทางรังสีกอนที่จะสงใหแพทยวินิจฉัยโรค 
คํานวณปริมาณรังสี และกําหนดระยะเวลาที่จะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณที่ตองการ ปรับขนาดของลําแสง และ
ทิศทางของรังสีที่จะใชกับผูปวย ปองกันสวนของรางกายที่ดีใหปลอดภัยจากอันตรายจากรังสีดวยวสัดุก้ันรังสี เชน 
แทงตะก่ัว ฉายรังสีเพ่ือบําบดัรักษาผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง เน้ืองอก กอนทูม ดวยเครื่องโคบอลต 60 และเครื่องมือ
ทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ จัดเตรียมสารกัมมันตภาพรังสีเพ่ือใชในการวินิจฉัยและรักษา การใชสารกัมมันตภาพรังสี 
และเครื่องอิเลก็ทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียรกับผูปวย การใชเคร่ืองนับวัดรังสีตรวจหาปรมิาณรังสีจากสวน
ตาง ๆ ของรางกายผูปวย และนําผลการบันทึกทางรังสีจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสดังกลาวใหแพทยใชประกอบ 
ในการตรวจและวินิจฉัยโรค สํารวจปริมาณรังสีในบริเวณที่มีการใชสารกัมมันตภาพรังสี และวัดปริมาณรังสีจากเคร่ือง
กําเนิดรังสีชนิดตาง ๆ ดวยเครื่องวัดรังสี ชวยดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณทางรังสีการแพทย
ใหอยูในสภาพที่ใชงานได เก็บรวบรวมขอมูล จัดทํารายงานการปฏิบัติงานและสถิติผลงานดานรังสี ตลอดจน
แนะนําวิธีปองกันอันตรายจากรังสีและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ที่เก่ียวของ และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ีทางรังสีการแพทย  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานรังสีการแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
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         3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษา และจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
        6.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
                                                                                                      ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                                       นักรังสีการแพทย 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานรังสีการแพทยที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานรังสีการแพทย โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
จัดเตรียมเครือ่งมือเคร่ืองใช อุปกรณและเครื่องอิเล็กทรอนิกสทางดานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร 
หรือรังสีฟสิกส จัดทาผูปวย ถายและบันทึกภาพสวนตาง ๆ ของรางกายดวยเครื่องรังสีเอกซ ในกรณีที่ตองใช
เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุงยาก โดยการใหผูปวยรบัประทาน ฉดี หรือสวนสารทึบแสงเขาไปในรางกายกอน
ถายและบันทกึภาพ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีกอนที่จะสงใหแพทยวินิจฉัยโรค หาและตรวจสอบ
ตําแหนงของโรคเพื่อกําหนดขอบขายในการรักษา คํานวณปริมาณรังสีและแรรังสี รวมทั้งกําหนดระยะเวลาที่จะให
รังสีแกผูปวยตามปริมาณที่ตองการ ปรับขนาดของลําแสงและทศิทางของรังสีที่จะใชกับผูปวย ปองกันสวนของ
รางกายที่ดีใหปลอดภัยจากอันตรายจากรังสีดวยวัสดุก้ันรังสี เชน แทงตะก่ัว ฉายรังสีเพ่ือบําบัดรักษาผูปวยทีเ่ปน
โรคมะเร็ง เน้ืองอก กอนทูม ดวยเครื่องโคบอลต 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืน ๆ ใสและฝงแรรังสีในอวัยวะ
บางสวนของรางกายเพื่อบําบัดรักษาโรคมะเร็ง ควบคมุการใชสารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอิเล็กทรอนิกสทาง
เวชศาสตรนิวเคลียรกับผูปวย ตรวจสอบปริมาณรังสีในกากกัมมันตภาพรังสีกอนนําไปทิ้ง วัดปริมาณรังสีจาก
เคร่ืองกําเนิดรังสีชนิดตาง ๆ ดวยเครื่องวัดรังสี ศึกษาลกัษณะการกระจายของรังสีจากเคร่ืองกําเนิดรังสี ทดสอบ
และตรวจสภาพของเครื่องมือเคร่ืองใชอุปกรณทางดานรังสีตลอดจนซอมแซมใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงาน
ได เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักรังสีการแพทย 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานรังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ  
           2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางรังสีการแพทย  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักรังสีการแพทย 3 แลว จะตอง  
           1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
           2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานรังสีการแพทยที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบัติ หรือคําส่ังใน 
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานรังสีการแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
เชน ควบคุมและปฏบิัติงานเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ และเครือ่งอิเล็กทรอนิกสทางดานรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา เวชศาสตรนิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส ถายและบันทกึภาพสวนตาง ๆ ของรางกายผูปวยดวยเครื่องรังสีเอกซ ใน
กรณีที่ตองใชเทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุงยาก ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของภาพที่ได หาและตรวจสอบ
ตําแหนงของโรคเพื่อกําหนดขอบขายในการรักษา คํานวณปริมาณรังสีและแรรังสี รวมทั้งกําหนดระยะเวลาที่จะให
รังสีแกผูปวยตามปริมาณที่ตองการ คํานวณความหนาและออกแบบแทงตะก่ัวเพ่ือใชปองกันอวยัวะสวนที่สําคัญ
ใหไดรับรังสีในปริมาณที่ปลอดภัย ฉายรังสีเพ่ือบําบัดรักษาผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง เน้ืองอก กอนทูม ดวยเครื่อง
โคบอลต 60 และเครื่องมือทางรังสีการแพทยอ่ืน ๆ ใสและฝงแรรังสใีนอวัยวะบางสวนของรางกายเพื่อบําบัดรักษา
โรคมะเร็ง การปองกันสวนของรางกายที่ดีใหปลอดภัยจากอันตรายของรังสี ควบคุมการใชสารกัมมันตภาพรังสี 
และเครื่องอิเลก็ทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลียรกับผูปวย วิจัยหาคามาตรฐานสําหรับการตรวจตาง ๆ ตรวจสอบ
ความปลอดภัยและแกไขขอบกพรองของเคร่ืองกําเนิดรังสีและบริเวณที่ติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี รวมทั้งเคร่ืองมือ 
ที่ใชทางรังสีการแพทยอ่ืน ๆ ดําเนินการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องวัดรังสี ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
หรือสังเคราะหงานทางดานรังสีการแพทย ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย 3 หรือนักรังสีการแพทย 4 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานรังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานรังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางรังสีการแพทย 
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 ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักรังสีการแพทย 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ                          
 
                                                                                             
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานรังสีการแพทยที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานรังสีการแพทย โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเรจ็ตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณทางดานรงัสีการแพทย  โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุม และรับผิดชอบเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือ อุปกรณและ
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสทางดานรังสีวินิจฉยั รังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร หรือรังสีฟสิกส การถายและบันทึกภาพ
สวนตาง ๆ ของรางกายผูปวยดวยเคร่ืองรังสีเอกซ ในกรณีที่ตองใชเทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุงยาก การฉาย
รังสีเพ่ือบําบัดรักษาผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง เน้ืองอก กอนทูม ดวยเครื่องโคบอลต 60 และเคร่ืองมือทาง 
รังสกีารแพทยอ่ืน ๆ การใชสารกัมมันตภาพรังสีและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสทางเวชศาสตรนิวเคลยีรกับผูปวย ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานรังสีการแพทย เปนตน เผยแพรผลงานทางดานรังสี
การแพทย ทาํความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานรังสีการแพทย จัดทําเอกสารวิชาการ 
คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ 
หนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย 3 หรือนักรังสีการแพทย 4 หรือนักรังสีการแพทย 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน 
รังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย 3 หรือนักรังสีการแพทย 4 หรือนักรังสีการแพทย 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานรังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักรังสีการแพทย 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานรังสีการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานรังสีการแพทย โดยงานที่ปฏบิตัิตองใชความรู ความสามารถ   
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผดิชอบใหสําเรจ็ตามวัตถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืน 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานรังสีการแพทยสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
รังสีการแพทย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานรังสีการแพทย  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานรังสกีารแพทย ศกึษา 
คนควาหาวิธกีารในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานรังสีการแพทย เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงาน
ในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ 
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบตังิานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย 3 หรือนักรังสีการแพทย 4 หรือนักรังสีการแพทย 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน 
รังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักรังสีการแพทย 3 หรือนักรังสีการแพทย 4 หรือนักรังสีการแพทย 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานรังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักรังสีการแพทย 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ 
เขาใจนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 
                                                                                      ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักรังสีการแพทย 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน 
ดานรังสีการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานรังสีการแพทย โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ  
มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานรังสีการแพทย 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏบิตัิหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรอืหลายอยาง เชน ปฏบิัตงิานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานรังสีการแพทยใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห  
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานรังสีการแพทย
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานรังสีการแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน     
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานรังสกีารแพทย  ศึกษา คนควาหาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานรงัสีการแพทย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชมุ
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
            ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย 3 หรือนักรังสีการแพทย 4 หรือนักรังสีการแพทย 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน 
รังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย 3 หรือนักรังสีการแพทย 4 หรือนักรังสีการแพทย 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานรังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักรังสีการแพทย 7 แลว จะตองมีความชาํนาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 
 
                                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44-9 

ชื่อตําแหนง นักรังสีการแพทย 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงานดาน
รังสีการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานรังสีการแพทย  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเรจ็
ตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานรังสีการแพทย โดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานรังสีการแพทย ปฏิบัติ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานรังสีการแพทย  ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานรังสีการแพทย ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานรังสี
การแพทย ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง
มากทางดานรังสีการแพทย และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานรังสีการแพทย และ
ในดานที่เก่ียวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานรังสีการแพทย เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานรังสีการแพทย ตอบปญหาและชี้แจง
เร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการ
เขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานรังสีการแพทยทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ 

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
            
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย 3 หรือนักรังสีการแพทย 4 หรือนักรังสีการแพทย 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน 
รังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย 3 หรือนักรังสีการแพทย 4 หรือนักรังสีการแพทย 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานรังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักรังสีการแพทย 8 แลว 

1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานรังสีการแพทยแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษและมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานรังสีการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 
 
                                                                               ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25  พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบตัิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานรังสีการแพทย โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน 
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานรังสีการแพทย โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพจิารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน   และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทาง 
ดานรังสีการแพทย.โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดาํเนินงานวิจัย
ตางๆ ในงานรังสีการแพทย  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือ
เทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานรังสีการแพทยเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือ
วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทัง้กําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบตัิทางดานรังสีการแพทย 
ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานรังสีการแพทย ศึกษา 
วิเคราะห วิจัย และวินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยาก
ซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการในดานรังสีการแพทย และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานรังสีการแพทย  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับ
งานรังสีการแพทยที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน 
รังสีการแพทยในระดับชาตหิรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน
ที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆ เก่ียวกบังานรังสีการแพทยทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย  3 หรือนักรังสีการแพทย 4 หรือ 
นักรังสีการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานรังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักรังสีการแพทย 3 หรือนักรังสีการแพทย 4 หรือ 
นักรังสีการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานรังสีการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักรังสีการแพทย 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษ 
และมีประสบการณสูงมากทางดานรังสีการแพทย โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน 
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานรังสีการแพทยแก
หนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   



 45 

 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                      วิศวกรรมโลหการ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  

          สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวศิวกรรมโลหการ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏบิัติเก่ียวกับ
การศึกษา วเิคราะห คนควา วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ หาขอมูลสถิตติาง ๆ ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉยั
งานทางวิศวกรรมโลหการ เพ่ือการปรับปรุงคุณสมบัติ การใชประโยชน การควบคุมคุณภาพ การกําหนด
มาตรฐานและหลักเกณฑขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัย การตรวจสอบการประกอบโลหกรรม การอํานวยการ 
ประกอบโลหกรรม ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหบริการวิชาการ สอน หรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยใีน
สาขาวศิวกรรมโลหการ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

วิศวกรโลหการ 3  ระดับ 3 
วิศวกรโลหการ 4  ระดับ 4 
วิศวกรโลหการ 5  ระดับ 5 
วิศวกรโลหการ 6  ระดับ 6 
วิศวกรโลหการ 7  ระดับ 7 
วิศวกรโลหการ 8  ระดับ 8 
วิศวกรโลหการ 9  ระดับ 9 

     วิศวกรโลหการ 10        ระดับ 10   
 
  
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่  25 พฤศจิกายน  2548  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานวิศวกรรมโลหการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน รวบรวมขอมูล ชวยศึกษา วิเคราะห ทดลองงานดานโลหกรรมเก่ียวกับการถลุง การหลอ การ
หลอมเพ่ือการทดสอบและปรับปรุงคุณสมบัติ การใชประโยชน การผลิตโลหะและสารประกอบโลหะ ศึกษาและ
วิเคราะหขอบกพรองของชิ้นงานโลหการ  วิเคราะหองคประกอบของโลหะและโลหะผสมทางฟสิกส  ชวยสอน 
หรือฝกอบรมในสาขาวศิวกรรมโลหการ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมโลหการ  วิศวกรรม
เหมืองแร  วิศวกรรมอุตสาหกรรม (วิทยาศาสตรสาขาโลหวิทยา) 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           1. มีความรูความสามารถในงานวิศวกรรมโลหการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
           2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
           4. มีความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
           5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
           6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานวศิวกรรมโลหการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ศึกษา คนควา วิเคราะห วจัิย พัฒนางานดานโลหกรรมเก่ียวกับการถลุง การหลอ การหลอมเพ่ือการทดสอบ
คุณสมบัต ิการปรับปรุงคุณสมบัติ การใชประโยชน การควบคุมคุณภาพ การผลิตโลหะและสารประกอบโลหะ 
การศึกษาและวิเคราะหขอบกพรองของชิ้นงานโลหะ วิเคราะหองคประกอบของโลหะและโลหะผสมทางฟสิกส 
เพ่ือการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ ขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัย การวิจัยทางโลหวิทยา การพิจารณา 
และตรวจสอบการประกอบโลหกรรม พัฒนาเทคโนโลยทีางโลหวิทยา ใหบริการวิชาการ สอนหรือฝกอบรม 
ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยใีนสาขาวิศวกรรมโลหการ ตอบปญหาชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวศิวกรรมโลหการหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
เหมืองแร  วิศวกรรมอุตสาหกรรม  (วิทยาศาสตรสาขาโลหวิทยา) 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโลหการ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 

                                ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบัติ หรือ 
คําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานวศิวกรรมโลหการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ ทดลองงานดานโลหกรรมเก่ียวกบัการถลุง  
การหลอ การหลอมเพื่อการทดสอบคุณสมบัต ิการปรับปรุงคุณสมบัติ การใชประโยชน การควบคุมคุณภาพ 
การผลิตโลหะและสารประกอบโลหะ ศึกษาและวิเคราะหขอบกพรองของชิ้นงานโลหะ วิเคราะหองคประกอบ
ของโลหะและโลหะผสมทางฟสิกส เพ่ือการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ ขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัย
ทางโลหวทิยา พิจารณาและตรวจสอบการประกอบโลหกรรม ควบคุมและอํานวยการประกอบโลหกรรม ตดิตาม
และพัฒนาเทคโนโลยีทางโลหวิทยา ดัดแปลงอุปกรณเคร่ืองมือที่ไมซับซอน เพ่ือใชในงานวศิวกรรมโลหการ 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิศวกรรมโลหการ เปนตน เผยแพรผลงานทาง 
ดานวิศวกรรม - โลหการ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ    
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรมโลหการ หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรมโลหการ หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
เหมืองแร  วิศวกรรมอุตสาหกรรม  (วิทยาศาสตรสาขาโลหวิทยา) 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโลหการ 4 แลวจะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโลหการ โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมโลหการ  
โดยปฎิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางอยาง เชน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนา 
งานดานโลหกรรมเก่ียวกับการถลุง การหลอ การหลอมเพื่อการทดสอบคุณสมบตั ิการปรับปรงุคุณสมบัติ  
การใชประโยชน การควบคมุคุณภาพการผลิตโลหะและสารประกอบโลหะ ศึกษาและวิเคราะหขอบกพรองของ
ชิ้นงานโลหะ วิเคราะหองคประกอบของโลหะและโลหะผสมทางฟสิกส เพ่ือการกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ
ขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัย การวิจัยทางโลหวิทยา การพิจารณา ตรวจสอบและควบคุมการประกอบ 
โลหกรรม ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทางโลหวิทยา ออกแบบ ดัดแปลง และประดิษฐอุปกรณเคร่ืองมือที่ 
ไมซับซอนมากเพ่ือใชในงานวิศวกรรมโลหการ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงาน
ทางดานวิศวกรรมโลหการ เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมโลหการ  ทําความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะและดําเนินงานเก่ียวกับงานดานวิศวกรรมโลหการ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกบังานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิศวกรรมโลหการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมโลหการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโลหการ 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโลหการ โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวศิวกรรมโลหการ
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานวิศวกรรมโลหการ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมโลหการ ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิศวกรรมโลหการ เปนตน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการ
ตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ  
ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ 
           ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีกํ่าหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิศวกรรมโลหการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมโลหการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  



45-7 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโลหการ 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐ ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 
                                                                                                       ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
            ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมโลหการที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
             ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโลหการ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหาวิธีการ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
  
ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมโลหการ
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือกอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมโลหการใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น  ศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมโลหการ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  
ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานวิศวกรรมโลหการ ศึกษา คนควา 
หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิศวกรรมโลหการ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิศวกรรมโลหการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4  หรือวศิวกรโลหการ 5  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมโลหการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรโลหการ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
                                                                                                         
 
 
 

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                                          วิศวกรโลหการ 9  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมโลหการที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมขีั้นตอนการทาํงานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโลหการ  โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมโลหการ 
โดยปฎิบตัิหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวศิวกรรมโลหการ 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมโลหการ  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานวศิวกรรมโลหการ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิานวิศวกรรมโลหการ ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิศวกรรมโลหการ และแนวทางแกไขปญหา  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรมโลหการ และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิศวกรรมโลหการ เปนตน ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานวิศวกรรมโลหการ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆ เก่ียวกบังานวิศวกรรมโลหการทั้งในและตางประเทศ   และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิศวกรรมโลหการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิศวกรรมโลหการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโลหการ 8  แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานท่ีแสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมโลหการแก
หนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
          2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมโลหการแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
                                                    
 
 
 

                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง    วิศวกรโลหการ 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผู เชี่ยวชาญพิเศษในงานวิศวกรรมโลหการ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิศวกรรมโลหการ โดยตองกํากับ 
ดูแลงานท่ีเปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและ
กําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากร
สําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล 
ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิศวกรรมโลหการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัย
ตางๆ ในงานวิศวกรรมโลหการ กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือ
เทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมโลหการเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและ 
วิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วจัิย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบตัิทางดาน  
วิศวกรรมโลหการ  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
วิศวกรรมโลหการ ศึกษา วิเคราะหวิจัยและวินิจฉัยเพ่ือเสนอความเหน็เก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะดานทีมี่ความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา 
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในดานวิศวกรรมโลหการและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยที่สําคัญทางดานวิศวกรรมโลหการ  
เสนอแนะรูปแบบและเทคนคิเก่ียวกบังานวิศวกรรมโลหการที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  
ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิศวกรรมโลหการในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้  เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชมุหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวิศวกรรมโลหการทั้งในและตางประเทศ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมโลหการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโลหการ 3 หรือวิศวกรโลหการ 4 หรือวิศวกรโลหการ 5 และ
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิศวกรรมโลหการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรโลหการ 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและ
มีประสบการณสูงมากทางดานวิศวกรรมโลหการ โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน 
วิศวกรรมโลหการแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน    วิทยาการคอมพิวเตอร 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวทิยาการคอมพิวเตอรซ่ึงมีลกัษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบั
การศึกษา วิเคราะห กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษา 
วิเคราะห ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําส่ังประยุกต รวมถึงการเขียนคูมือ อธิบายการใชคําส่ังตาง ๆ 
กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือและชุดคาํสั่งสือ่สาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ใหคําปรึกษา 
แนะนํา อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตาง ๆ แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
       

นักวิชาการคอมพิวเตอร 3 ระดับ 3 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 ระดับ 4 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 ระดับ 5 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 ระดับ 7 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 ระดับ 8 

                             นักวิชาการคอมพิวเตอร 9      ระดับ 9 
                             นักวิชาการคอมพิวเตอร 10    ระดับ 10 
 
 
 
 
                                                                            ก.พ.อ. กําหนดวันที่  25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 3 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ยากพอควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัหิรือคําส่ังอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ทําหนาที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณทีเ่ก่ียวของ ติดตั้งชุดคําสั่ง
สําเร็จรูป ใชปรับปรุง แกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําส่ัง ตามขอกําหนดของระบบงานที่ไดวางแผนไวแลว  
ทดสอบความถูกตองของคาํสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําส่ัง และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ีทางวทิยาการคอมพิวเตอร  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานวทิยาการคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานวทิยาการคอมพิวเตอร  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
เชน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณทีเ่ก่ียวของ ติดตั้งชุดคําส่ังสําเร็จรูป ปรับปรุงการใช
ชุดคําสั่งสําเรจ็รูปใหเขากับความตองการของหนวยงาน ใช ปรับปรงุ แกไขแฟมขอมูล ศึกษา วเิคราะหความ
ตองการของหนวยงานในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร เขียนชุดคําส่ังทีไ่มซับซอน พรอมกับคําอธิบายชุดคําสั่ง 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิทยาการคอมพิวเตอรหรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวิทยาการคอมพิวเตอร  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการคอมพิวเตอร 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตั ิ
หรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานวทิยาการคอมพิวเตอร  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง เชน การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร การจัดระบบเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง 
วางแผนกําหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร เขียนชุดคําสั่งที่ยุงยาก 
ซับซอน และคูมือคําอธิบายชุดคําสั่ง วิเคราะหกําหนดลักษณะและออกแบบงานประยุกตดานขายงานทองถิ่น 
(Local Area Network หรือ LAN)  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร เผยแพรผลงานทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา ในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวทิยาการคอมพิวเตอร หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         3. ไดรับปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการคอมพิวเตอร 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  
 
 
 

                                                                                              ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25  พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก  
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู
ความสามารถ และความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไข 
ปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การวิเคราะหกําหนดคุณลักษณะดานเทคนิคของ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณตามความตองการของหนวยงาน ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของเครื่อง 
และอุปกรณ ติดตั้งบํารุง รักษาชุดคําสั่งระบบ ติดตั้งชดุคําส่ังประยุกต ศึกษาความตองการของหนวยงาน  
เพ่ือออกแบบระบบงาน ขอมูล การประมวลผล การส่ือสาร ระบบขายงาน ชุดคําส่ัง และฐานขอมูล  ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวทิยาการคอมพิวเตอร เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการคอมพิวเตอร 5 แลว จะตองมีความสามารถใน
การริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ 

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25  พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการ
ทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานวิทยาการคอมพิวเตอร  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับ
วิทยาการงานคอมพิวเตอร  ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร 
เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียด 
ตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน 
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 6 แลว จะตองมีความสามารถใน
การบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน 
ดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิทยาการคอมพิวเตอรโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสม
เพ่ือหาวิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชาํนาญงานและประสบการณทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรสูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติ
งานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธกีารในงานวิทยาการคอมพิวเตอรใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิานวิทยาการคอมพิวเตอร  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานวิทยาการคอมพิวเตอรใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร  ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการ
ตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ 
ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด  และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิทยาการคอมพิวเตอรหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                     
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          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผู เชี่ยวชาญในงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดย
ตองคิดริเริ่มยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ  ในงานวิทยาการคอมพิวเตอร 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานคอมพิวเตอร   ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เก่ียวกับปญหา
ที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร และแนวทางแกไขปญหา  
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวทิยาการคอมพิวเตอร และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เปนตน 
ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังาน
ในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือ
เจรจาปญหาตางๆเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอรทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ                    

         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุง 
แกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ

นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                            

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 8 แลว 
         1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความ 
เปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิทยาการคอมพิวเตอร  
แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหปรึกษาแนะนําดานงานวิทยาการคอมพิวเตอรแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการคอมพิวเตอร 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยตอง
กํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนา
ทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และ
จัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตาม
ประเมินผล ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงาน
วิจัยตางๆ ในงานวทิยาการคอมพิวเตอร กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรู
ใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิทยาการคอมพิวเตอรเปนอยางมาก  ศกึษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัตทิางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ศกึษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร ศกึษา วิเคราะห วิจัยและวินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ 
ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน ที่มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาการคอมพิวเตอร และในดานทีเ่ก่ียวของ และ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานวทิยาการคอมพิวเตอรทีเ่หมาะสมและ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร 
ในระดับชาตหิรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ 
เก่ียวกับงานวทิยาการคอมพิวเตอรทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร 3 หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 4 หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษและมีประสบการณสูงมากทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ
พิเศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับ
นานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
ในดานวิทยาการคอมพิวเตอรแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน วิศวกรรรมการเกษตร 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
          สายงานนี้คลุมถึงตาํแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตร ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการ
วางแผน ตรวจสอบ วางโครงการ ควบคมุ คนควา วิเคราะห วิจัย ทดลอง พัฒนา ออกแบบ ดัดแปลง ประดิษฐ 
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใชในการเกษตร การใชและอนุรักษทรัพยากรนํ้าและดิน เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  
ตลอดจนระบบการใชไฟฟาในฟารมและชนบท ใหคาํปรึกษาแนะนํา ใหบริการวิชาการ สอนหรือฝกอบรม  
ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
          ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

วิศวกรการเกษตร 3  ระดับ 3 
วิศวกรการเกษตร 4  ระดับ 4 
วิศวกรการเกษตร 5  ระดับ 5 
วิศวกรการเกษตร 6  ระดับ 6 
วิศวกรการเกษตร 7  ระดับ 7 
วิศวกรการเกษตร 8  ระดับ 8 
วิศวกรการเกษตร 9  ระดับ 9 
วิศวกรการเกษตร 10  ระดับ 10 

 
  
  
 
                                                                                             ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                                                      วิศวกรการเกษตร 3  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตรที่ยากพอควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเก่ียวกับงานวิศวกรรมการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ชวยศึกษาและสํารวจความตองการทางดานเครื่องมือเคร่ืองใชของเกษตรกร ชวยดัดแปลงเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  
และเครื่องทุนแรงชนิดตาง ๆ ที่ใชในการเกษตร เชน เคร่ืองกระเทาะเปลือกเมล็ดธัญญพืช เคร่ืองสีขาวขนาดครอบครัว   
เปนตน ติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การใชและอนุรักษทรัพยากรน้ําและดิน เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว ตลอดจนระบบการใชไฟฟาในฟารมและชนบท ใหบริการวิชาการ ชวยสอนหรือฝกอบรม ในสาขาวิศวกรรม
การเกษตร และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ีทางวศิวกรรมการเกษตร 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
       1. มีความรูความสามารถในงานวศิวกรรมการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
       2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตัิงานในหนาที่  
      3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย  
      4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
      5. มีความสามารถในการศึกษาและจดัการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตผุล  
      6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 
 
                                                                                              ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548   
                                                                                                                
 
 



47-4 
ชื่อตําแหนง วิศวกรการเกษตร 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตรที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคาํส่ังอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
           ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานวิศวกรรมการเกษตร โดยปฏบิัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ศึกษา คนควา วิเคราะห วจัิย พัฒนาทางวิศวกรรมการเกษตร สํารวจความตองการทางดานเครื่องมือเคร่ืองใชของ
เกษตรกร ดัดแปลง และทดสอบประสิทธภิาพของเครื่องมือเคร่ืองจักรและเครื่องทุนแรงชนิดตาง ๆ ที่ใชในการเกษตร 
อํานวยการตดิตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การใชและอนุรักษทรัพยากรน้ําและดิน เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเก่ียว ตลอดจนระบบการใชไฟฟาในฟารมและชนบท ใหบรกิารวิชาการ สอนหรือฝกอบรมตลอดจนถายทอด
เทคโนโลยีในสาขาวศิวกรรมการเกษตร เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ
แกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรการเกษตร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา 
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวศิวกรรมการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวิศวกรรมการเกษตร  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวศิวกรการเกษตร 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ                                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 

     ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 



47-5 
ชื่อตําแหนง วิศวกรการเกษตร 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตรทีค่อนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังใน 
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานวิศวกรรมการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบ คาํนวณราคา สราง และทดสอบประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและเครื่องทุนแรงชนิดตาง ๆ ที่ใชในการเกษตร อํานวยการติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล
การเกษตร การใชและอนุรักษทรัพยากรน้ําและดิน เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ตลอดจนระบบการใชไฟฟาในฟารมและ
ชนบท การวางโครงการและควบคุมงานดานวิศวกรรมการเกษตร ตดิตามและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิชาการเกษตร 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิศวกรรมการเกษตร เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมการเกษตร 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน  
ตอบปญหาและ ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 และไดดํารงตําแหนงใน 
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรมการเกษตร หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวศิวกรรมการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา1 ป หรือ  
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวิศวกรรมการเกษตร 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวศิวกรการเกษตร 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
              
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 



47-6 
ชื่อตําแหนง วิศวกรการเกษตร 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตรที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเร่ิมกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให 
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมการเกษตร โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดลอง ควบคุมการ
ออกแบบ เขียนแบบ คํานวณราคา ดัดแปลง สรางและทดสอบเครื่องมือ เคร่ืองจักรและเครื่องทุนแรงชนิดตาง ๆ ที่ใช 
ในการเกษตรที่ไมซับซอนมาก การติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การใชและอนุรักษทรัพยากร 
นํ้าและดิน เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ตลอดจนระบบการใชไฟฟาในฟารมและชนบท วางโครงการและควบคุมงาน
ทางดานวิศวกรรมการเกษตร ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมการเกษตร พัฒนาเอกสารวิชาการ จัดทํา
คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวจัิยงานทางดานวิศวกรรม
การเกษตร  เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมการเกษตร ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เก่ียวกับงานวศิวกรรมการเกษตร  จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย 
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5  
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรการเกษตร 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม  
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ    
                                                                                         ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 



47-7 
ชื่อตําแหนง วิศวกรการเกษตร 7  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตรที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมการเกษตรสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานวิศวกรรมการเกษตร 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัตงิานวิศวกรรมการเกษตร 
ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวิศวกรรมการเกษตร ศกึษา คนควา หาวธิีการในการ
แกไขปญหาเก่ียวกับงานวศิวกรรมการเกษตร เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ    
เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมและเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ
และวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
        ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทาํหนาที่กําหนดแผนงาน มอบหมาย 
ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรม
การเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
       นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรการเกษตร 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร 
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรูความเขาใจใน 
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
              
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรการเกษตร 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงานดาน
วิศวกรรมการเกษตร ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
             ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกีารใหมๆ 
มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวศิวกรรมการเกษตร 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานวิศวกรรมการเกษตรใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตร ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานวิศวกรรมการเกษตร ศกึษา คนควาหาวธิีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ 
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข  
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5 
 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน 
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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           2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกรการเกษตร 7 แลว จะตองมีความชาํนาญงานในหนาที่และ 
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 
 
 
                                                                                                                 ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง วิศวกรการเกษตร 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงานดาน
วิศวกรรมการเกษตร ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูเชีย่วชาญในงานวิศวกรรมการเกษตร โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกบัทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จ 
ตามเปาหมายและวตัถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมการเกษตร  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆในงานวิศวกรรมการเกษตร 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดาน
วิศวกรรมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรม
การเกษตร ศกึษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยากมาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก
ทางดานวิศวกรรมการเกษตร และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรมการเกษตรและ
ในดานที่เก่ียวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดาน
วิศวกรรมการเกษตร เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิศวกรรมการเกษตร ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกาํหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวทิยาลัย/สถาบันหรอืของรฐับาลในการเขารวมประชุม 
หรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวศิวกรรมการเกษตรทั้งในและตางประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏบิัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตาม
ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
       
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน 
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวศิวกรการเกษตร 8 แลว  

1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ
เปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมการเกษตรแกหนวยงานที่สังกัดและ 
สวนราชการทีเ่ก่ียวของ 

2.ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษา
แนะนําดานงานวิศวกรรมการเกษตรแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
  
                                                                                       ก.พ.อ กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง    วิศวกรการเกษตร 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิศวกรรมการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวงวชิาการหรอื
วิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิศวกรรมการเกษตร โดยตองกํากับดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรืองาน
ที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว 
ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดานวิศวกรรม
การเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน
วิศวกรรมการเกษตร  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการ 
ใหมที่เปนประโยชนตองานวศิวกรรมการเกษตรเปนอยางมาก  ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑ 
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัติทางดานวศิวกรรมการเกษตร ศึกษา วเิคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห วิจัยและ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการในดานวศิวกรรม
การเกษตรและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิศวกรรมการเกษตร  เสนอแนะรูปแบบและเทคนคิเก่ียวกบังานวิศวกรรมการเกษตรที่
เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการวิศวกรรมการเกษตร 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  
เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตรทั้งในและตางประเทศ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกรการเกษตร 3 หรือวิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5 
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน 
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรการเกษตร 3 หรือ วิศวกรการเกษตร 4 หรือวิศวกรการเกษตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกรการเกษตร 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและ 
มีประสบการณสูงมากทางดานวิศวกรรมการเกษตร โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับ 
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ  
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะใน 
งานดานวิศวกรรมการเกษตรแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
                                                                         ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                วิชาการเวชสถติิ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบตัิงานเวชสถติ ิ ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัสถติิผูปวย 
การรักษาพยาบาล การวิเคราะหโรค การแปลขอมูลและลงรหัส การจัดทําและการวิเคราะหขอมูลเวชสถติิ      
เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพของการรักษาพยาบาล การปรับปรุงและขยายกิจการของโรงพยาบาล
และหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการรกัษาพยาบาล เพ่ือประโยชนแกการศึกษา คนควา วิจัย และวาง
มาตรการในการปองกันโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับ 
สาธารณสุขของประเทศดานอ่ืนๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

นักวิชาการเวชสถิติ 3  ระดับ 3 
นักวิชาการเวชสถิติ 4  ระดับ 4 
นักวิชาการเวชสถิติ 5  ระดับ 5 
นักวิชาการเวชสถิติ 6  ระดับ 6 
นักวิชาการเวชสถิติ 7  ระดับ 7 
นักวิชาการเวชสถิติ 8  ระดับ 8 
นักวิชาการเวชสถิติ 9  ระดับ 9 
  

 
   
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 



48-3 

ชื่อตําแหนง นักวิชาการเวชสถติิ 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ    
ปฏิบัติงานเวชสถิตทิี่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใต

การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานเวชสถิต ิโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน จัดเก็บ รวบรวมขอมูลสถิติทีเ่ก่ียวของกับผูปวย การรักษาพยาบาลและการวิเคราะหโรค ศึกษาวิเคราะห
ขอมูลเก่ียวกบัตวัเลขสถติคินไข สถติิโรค สถิติการบําบัดรักษาและผาตัด สถิติการชันสูตรโรค สถิติการจายยา 
สถติิการเอ็กซเรย และสถติอ่ืิน ๆ ของโรงพยาบาล และหนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
           1. มีความรูความสามารถในงานเวชสถิติอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
          3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
          4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
          5. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการเวชสถติิ 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานเวชสถติิทีย่าก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานเวชสถิติ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา 
วิเคราะหขอมูลและสถิตติวัเลขที่เก่ียวของกับผูปวย การรักษาพยาบาลและการวิเคราะหโรค  การจัดทํารายงาน
ตางๆ ที่เก่ียวกับสถติิคนไข สถิติโรค สถติิทางบําบัดรักษาและผาตดั สถิติการชันสูตรโรค สถติกิารจายยา    
สถิติการเอ็กซเรย และสถติอ่ืินๆ ของโรงพยาบาลหรือหนวยงานที่สงักัด ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกบั
เวชสถิติ ตรวจรางบันทึกและหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานเวชสถติิ เสนอความเห็นเก่ียวกับการวางแผนและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติงานทางดานเวชสถิติ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเวชสถติ ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
 2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเวชสถิติ 3 แลวจะตอง  

         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
          

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเวชสถติิทีค่อนขางยากมาก  โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานเวชสถิต ิโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษา วิเคราะหขอมูล และสถติิตวัเลขที่เก่ียวของกับผูปวย การรักษาพยาบาล และการวิเคราะหโรค 
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดทํารายงานสถิติดานตางๆ ของโรงพยาบาล หรือหนวยงานที่
สังกัด วางแผนและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเวชสถิติ ศึกษา คนควา วเิคราะหหรือสังเคราะหงานทางดาน
เวชสถิติ เผยแพรผลงานทางดานเวชสถติิ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิติ 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานเวชสถิต ิ    
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเวชสถติ ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเวชสถิติ 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
          
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานเวชสถิตทิี่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริม่ในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยูภายใต

การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเวชสถติิ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ ความ

ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถปุระสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเวชสถิต ิโดย   
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะหขอมูลและสถติิตวัเลขทีเ่ก่ียวของกับผูปวย 
การรักษาพยาบาลและการวิเคราะหโรค ควบคุมและปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวกับการรวบรวมและจัดทํารายงานสถติิ
ดานตาง ๆ ของโรงพยาบาลหรือหนวยงานที่สังกัด วางแผนและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานเวชสถิต ิศึกษา 
คนควา วเิคราะห หรือสังเคราะหหรือวิจัยงานทางดานเวชสถิติ เปนตน เผยแพรผลงานทางดานเวชสถิติ        
ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานเวชสถิติ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับ
งานในความรบัผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ    
แกนักศกึษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน     
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิติ 4 หรือนักวิชาการ
เวชสถิติ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ 
เก่ียวกับงานเวชสถติ ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4 หรือนักวิชาการ
เวชสถิติ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิ 
ราชการเก่ียวกับงานเวชสถติ ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเวชสถิติ 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรงุนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานเวชสถติิ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเวชสถติ ิโดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิชาการเวชสถิติ
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานเวชสถติิ ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเวชสถิติ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวชิาการเวชสถิติ ศึกษา 
คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานเวชสถิติ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4 หรือ 
นักวิชาการเวชสถิติ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง   
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเวชสถิต ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถติิ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4 หรือ 
นักวิชาการเวชสถิติ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเวชสถิต ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเวชสถิติ 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานเวชสถติทิี่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบตัิงานในฐานะผูชาํนาญการในงานเวชสถิติ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเวชสถิตสิูงมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานเวชสถิตใิหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัย
เพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบตัิงานเวชสถติ ิควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเวชสถิตใิหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการ
ดําเนินการเก่ียวกับงานเวชสถิติ ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานเวชสถติิ เปนตน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิกีารของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน     
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4 หรือนักวิชาการ
เวชสถิติ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานเวชสถติ ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 3 หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4 หรือนักวิชาการ
เวชสถิติ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิ 
ราชการเก่ียวกับงานเวชสถติ ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเวชสถิติ 7 แลวจะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงูมากเปนพิเศษ  
 
 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานเวชสถติทิี่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่ อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานเวชสถิติ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานท่ีแสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
   

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานเวชสถิต ิ    
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตาง ๆ ในงานวิชาการเวชสถติิ 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานเวชสถิติ ศกึษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานเวชสถิติ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตัิงานเวชสถติ ิ
ศึกษา วเิคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
ทางดานเวชสถิติและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานเวชสถิติและในดานที่
เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานเวชสถิติ เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานเวชสถติิ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวม
ประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานเวชสถิตทิั้งในและตางประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีกํ่าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิต ิ3 หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4 หรือ  

นักวิชาการเวชสถิต ิ5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง   
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเวชสถิต ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ       
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเวชสถิต ิ3  หรือนักวิชาการเวชสถิต ิ4  หรือ

นักวิชาการเวชสถิต ิ5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย   
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานเวชสถติ ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเวชสถิติ 8 แลว 

1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานเวชสถิติแกหนวยงานที่สงักัด
และสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
        2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานเวชสถิติแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน วิชาการศึกษา 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานการศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการวิเคราะห 
วิจัย และพัฒนาหลักสูตรตาํราเรียนทุกระดับที่อยูในความควบคุมของทางมหาวิทยาลัย งานกิจกรรมนักศึกษา 
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานปกครอง การปรับปรุงมาตรฐานของ
สถานศึกษา การจัดการความรู การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑการศกึษา การบรกิารและสงเสรมิการศึกษาโดย
ใชเทคโนโลยทีางการศึกษา การจัดเก็บและวเิคราะหขอมูลสถิตทิางการศึกษา การวางแผนการศึกษา  
การวิจัยทางการศึกษา การสงเสริมและเผยแพรการศกึษา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

นักวิชาการศกึษา 3 ระดับ 3 
นักวิชาการศกึษา 4 ระดับ 4 
นักวิชาการศกึษา 5 ระดับ 5 
นักวิชาการศกึษา 6 ระดับ 6 
นักวิชาการศกึษา 7 ระดับ 7 
นักวิชาการศกึษา 8 ระดับ 8 
นักวิชาการศกึษา 9 ระดับ 9 

 
 
 
 
  
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการศกึษา 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการศึกษาที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลกัสูตร แบบเรยีน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการ
นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวชิาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ
การศึกษา และการบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร ตําราเรียน ความรูพ้ืนฐาน ตลอดจนความตองการ ดานการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศกึษา เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการ
ทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 

 

 ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย 
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตังิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความรูความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการศึกษาที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
เชน ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร แบบเรยีน การเทียบความรู จัดการพิพิธภัณฑการศึกษา การบรกิารและสงเสริม
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การใหคําแนะนํา คําปรึกษา เก่ียวกบัการศึกษา การสํารวจ รวบรวม
และวเิคราะหขอมูลเก่ียวกบัการศึกษา ศกึษาวิเคราะหและจัดทําหลกัสูตร ทดลองใชหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง
หลักสูตรใหทนัสมัยอยูเสมอ การสํารวจวิเคราะหตําราเรียน การใชตําราเรียน ตลอดจนการจัดใหมีการพัฒนา
และเรียบเรียงตําราเรียน การจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทาง
การศึกษา สํารวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดประชุมอบรมและ
สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ  
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการศึกษา 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
          
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการศึกษาที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริม่บาง มีคูมือ แนวทางปฏิบตัิ หรือคําส่ังใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน การสํารวจและรวบรวมขอมูลดานการศึกษาและกจิการนักศึกษา การใหแนะนํา คําปรึกษาและอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของวิชาตางๆ ในความรบัผิดชอบ และการ
พัฒนาหนังสือตําราเรียน การจัดพิพิธภัณฑทางการศกึษา การจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการ
จัดบริการสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  การสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ
สํารวจเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถติิทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา ศึกษา คนควา 
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานการศึกษา เผยแพรผลงานทางดานการศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานการศึกษา หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลว ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการศึกษา 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานการศึกษาที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการศึกษา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการศึกษา โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษาวิเคราะห วิจัยหลักสูตร สรางและพัฒนาหลักสูตรของ
วิชาการตางๆ วิเคราะห วิจัย และพัฒนาหนังสือตําราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา 
จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนจัดบริการสงเสรมิการศึกษาโดยใชเทคโนโลยทีางการศึกษา สงเสริมการ
วิจัยการศึกษา วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสถิตทิางการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา ศึกษา คนควา  วเิคราะห สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานการศึกษา เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานการศึกษา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานการศึกษา จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศกึษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่     
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน 
ของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
การศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการศึกษา 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
       
                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค       
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการศกึษา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ   
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการศึกษา 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานการศึกษา ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานการศึกษา ศกึษา คนควา 
หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานการศึกษา เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกบังานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน  
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบตังิานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
การศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการศึกษา 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน  หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
                                                                                              

  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548  
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการศกึษา 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน
ดานการศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการศึกษา โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการศึกษาสูง
มากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานการศึกษาใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย
เพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบตัิงานการศึกษา ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการ
ดําเนินการเก่ียวกับงานการศึกษา ศึกษา คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานการศึกษา เปนตน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการ
ศึกษา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการ
เก่ียวกับงานการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         มีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 
 
                                                                                                    

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการศึกษา 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการศึกษา โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดยตองคิดริเร่ิม ยกเลิก
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย      
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
      ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการศึกษาโดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานการศึกษา ปฏบิัติ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัตทิางดานการศึกษา ศกึษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิาน
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาทีมี่ความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานการศึกษา และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการศึกษา 
และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวจัิยทางดานการศึกษา เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการศึกษา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้  เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกบังานการศึกษาทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ที่เก่ียวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4หรือนักวชิาการศึกษา 5
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
การศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 หรือนักวิชาการศึกษา 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานการศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
 ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 8 แลว 

1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานท่ีแสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการศึกษาแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการศึกษาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
                                                                                                  
 

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                           วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 
สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏบิตัิงานวิเคราะหนโยบายและแผน ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เก่ียวกับการศกึษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ  ซ่ึงเปน
แผนงานของสถาบันอุดมศกึษา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ 
 

  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  3   ระดับ  3 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  4   ระดับ  4 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  5   ระดับ  5 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  6   ระดับ  6 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  7   ระดับ  7 
                    นักวิเคราะหนโยบายและแผน  8   ระดับ  8 
                    นักวิเคราะหนโยบายและแผน  9   ระดับ  9 
                     

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยาง

กวางๆ และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะเพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ
ตาง ๆ ซ่ึงเปนแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
           1. มีความรูความสามารถในงานวิจัยทางสังคมศาสตร การวางแผนและการบริหารอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่  
           2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
           4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
           5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
             6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 

 
 
 
 

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ  
หลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนด
นโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซ่ึงเปน
แผนงานของสถาบันอุดมศกึษา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา   
และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ที่เก่ียวของ  
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวเิคราะหนโยบายและแผน หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
          2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนทีค่อนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวทาง
ปฏิบัติหรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานวเิคราะหนโยบายและแผน โดยปฏบิตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนด
นโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซ่ึงเปน
แผนงานของสถาบันอุดมศกึษา  ศึกษา คนควา วเิคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวเิคราะหนโยบายและแผน 
เผยแพรผลงานทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิเคราะหนโยบายและแผน 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 

 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                             นักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่ยากมาก  โดยตองใชความคดิริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัิ     
นอยมาก และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหา 
ในงานที่รับผดิชอบใหสําเรจ็ตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
    ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา วเิคราะห วิจัย ประสานแผน 
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซ่ึงเปนแผนงานของสวนราชการทั้งหมด  ศึกษา คนควา วเิคราะห  
หรือสังเคราะห หรือวจัิยงานทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 4 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา  
2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวเิคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 แลว จะตองมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผนที่มีขอบเขต
เน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนว
ทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ  กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณทีเ่กิดขึ้นใหม ๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเคราะหนโยบาย
และแผนสูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน  ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะ
และมาตรฐานในการปฏิบตังิานวิเคราะหนโยบายและแผน  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เก่ียวกบังานวเิคราะหนโยบายและแผน ศกึษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิเคราะห
นโยบายและแผน เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและ
ชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของ
งานในความรบัผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4  
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
   2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
             นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 แลวจะตองมี
ความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก 
ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิเคราะหนโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอน
มาก  โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจน
กํากับ  ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏบิัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให
เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ  มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตดัสินใจในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผนสูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิเคราะหนโยบายและแผนใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา 
คนควา วเิคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานวิเคราะหนโยบายและแผนใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานวิเคราะห
นโยบายและแผน  ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนตน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน     
ที่สังกัด  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย  ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 แลว จะตองมีความ 
ชํานาญงานในหนาที่ และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิเคราะหนโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษ ตลอดจนกาํกับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตอง
คิดริเร่ิม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตอ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ศึกษา วเิคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย 
ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานวิเคราะหนโยบายและแผน  ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผน ศึกษา วเิคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เก่ียวกับปญหาท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผนและแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานวเิคราะห
นโยบายและแผนทั้งในและตางประเทศ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   หรือ 
 2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 3 หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
หรือนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิเคราะหนโยบายและแผน 8 แลว 
           1. ในฐานะผูเชีย่วชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิเคราะหนโยบายและแผนแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
           2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิเคราะหนโยบายและแผนแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการทีเ่ก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน วิชาการเกษตร 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบตัิงานการเกษตร ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกับการศึกษา 
คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร เชน การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ การคดั
พันธุตานทานโรคและศตัรูของพืช การวิเคราะหดิน และการวัดและรกัษามาตรฐานพันธุพืช การศึกษา วเิคราะห
วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี การใหคําปรึกษาแนะนําและสาธติงานวิชาการเกษตร และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
       ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
 

นักวิชาการเกษตร 3 ระดับ 3 
นักวิชาการเกษตร 4 ระดับ 4 
นักวิชาการเกษตร 5 ระดับ 5 
นักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6 
นักวิชาการเกษตร 7 ระดับ 7 
นักวิชาการเกษตร 8 ระดับ 8 
นักวิชาการเกษตร 9 ระดับ 9 
นักวิชาการเกษตร 10 ระดับ 10 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการเกษตร 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการเกษตรที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวาง ๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการเกษตร โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน การปรับปรุง บํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุตานทานโรค ศัตรูพืช ปรับปรุงวธิีการผลิตและการใช
ปุย การเก็บรกัษาผลผลิตจากขาว พืชไร พืชสวน ไหม และยางพารา สาธิตการปลูกพืชและการปราบศตัรูพืช 
ใหคาํปรึกษาแนะนํา อบรม และสงเสริมวชิาการและความกาวหนาทางการเกษตรแกเจาหนาที่การเกษตรและ
เกษตรกร ชวยตรวจสอบและวเิคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการทดลองและวิเคราะหวิจัยพันธุพืช วัตถุมีพิษ 
และปุยเคมี ตลอดจนชวยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ควบคุมและ
ปฏิบัติงานในสถานีทดลองซึ่งดําเนินการคนควาทดลองและวิเคราะหวิจัยเพ่ือปรับปรุงกรรมวิธกีารผลิต ผลผลิต 
และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการเกษตร 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการเกษตรที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ปรับปรุงบํารุงพันธุ ขยายพนัธุ คัดพันธุตานทานโรคและ ศัตรูพืช ปรับปรุงวธิีการผลิต การใชปุยและการเก็บ
รักษาผลผลิตทางการเกษตร ชวยนักวชิาการเกษตรระดับสูง ศึกษาวเิคราะห เก่ียวกับงานวิชาการเกษตรที่มี
ความยุงยากมาก ใหคําปรกึษาแนะนาํและสาธติการปลูกพืชและการปราบศตัรูพืช ควบคุมตรวจสอบ วิเคราะห  
และทดสอบพืช พันธุพืช วตัถุมีพิษ และปุยเคมี เพ่ือควบคุมและดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ควบคุม  
และจัดทํารายงานและประเมินผลงานเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตรและเผยแพรวิชาการใหมๆ ทางดาน
การเกษตร เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเกษตร 3 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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51-5 

ชื่อตําแหนง นักวิชาการเกษตร 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการเกษตรที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริม่บาง มีคูมือ แนวทางปฏิบตัิ หรือคําสั่งใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานการเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ       
หลายอยาง เชน ปรับปรุงบํารุงพันธุ คัดพันธุ ขยายพนัธุ ปรับปรุงวธิีการผลติและการใชปุย เก็บรักษาผลผลติ
ทางการเกษตร แกปญหาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ทดลอง 
และวเิคราะหวิจัยทางการเกษตรที่มีความยุงยากมาก ใหคําปรึกษาแนะนําวิชาการใหมๆ สาธิตการปลูกพืช   
และปราบศัตรูพืช ตรวจสอบ ควบคุม และปฏิบตัิงานวิเคราะห ทดสอบ พืช พันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี   
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานการเกษตร 
เผยแพรผลงานทางดานการเกษตร  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานการเกษตร 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3     
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเกษตร 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการเกษตร 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการเกษตรที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการเกษตร โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปรับปรุงบํารุงพันธุ คัดพันธุ ขยายพันธุ ปรับปรุงวธิีการ
ผลิตและการใชปุย เก็บรักษาผลผลติทางการเกษตร ควบคุมการศึกษาคนควา ทดลอง วิเคราะหทดสอบ
เก่ียวกับงานการเกษตร ตรวจสอบ ควบคุม และดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการกักพืช พันธุพืช วตัถุมีพิษ และ
ปุยเคมี ใหเปนไปตามกฎหมาย เปนตน  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดาน
การเกษตร เปนตน เผยแพรผลงานทางดานการเกษตร ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เก่ียวกับงานการเกษตร จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือนักวิชาการ
เกษตร 5  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือนักวิชาการ
เกษตร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเกษตร 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรงุนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการเกษตร 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานการเกษตร ทีมี่ขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประการณสูงมากโดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการเกษตรสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงาน
การเกษตร ศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานการเกษตร ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกบังานการเกษตร ศึกษา 
คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานการเกษตร เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงาน
ในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรู
ความเขาใจเกีย่วกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือ 
นักวิชาการเกษตร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง       
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือ 
นักวิชาการเกษตร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย        
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

 
 
 



       51-7 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเกษตร 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการเกษตร 8  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการเกษตรที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํนาญการในงานการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการเกษตรสูงมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานการเกษตรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการเกษตร ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานการเกษตร ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงาน
การเกษตร เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
ในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย   
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือ       
นักวิชาการเกษตร  5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3  หรือนักวิชาการเกษตร 4  
หรือนักวิชาการเกษตร  5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป       
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเกษตร 7 แลวจะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงูมากเปนพิเศษ 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง           นักวิชาการเกษตร  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการเกษตรที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการเกษตร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานท่ีแสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย      
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการเกษตร    
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตาง ๆ ในงานการเกษตร 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานการเกษตร ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานการเกษตร ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การเกษตร ศกึษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานการเกษตรและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิชาการ
เกษตรและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานการเกษตร เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการเกษตร ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือ  
ของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตาง ๆ เก่ียวกบังานวิชาการเกษตรทั้งในและตางประเทศ   
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือนักวิชาการ
เกษตร 5  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานการเกษตร  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 2.  มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือนักวิชาการ
เกษตร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานการเกษตร  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการเกษตร 8 แลว 

1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานการเกษตรแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการเกษตรแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 

 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
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ชื่อสายงาน นักวิชาการเกษตร 10  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานการเกษตร โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนทีย่อมรับใน 
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานการเกษตร โดยตองกํากับดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพจิารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสาํหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
การเกษตร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ    
ในงานการเกษตร  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานการเกษตรเปนอยางมาก  ศึกษา วเิคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการเกษตร ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการเกษตร ศกึษา วิเคราะหวิจัย และวินิจฉัย
เพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการในดาน
การเกษตร และในดานที่เก่ียวของ และนาํมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานการเกษตร เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานการเกษตรที่
เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการวิชาการ
เกษตรในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชมุหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวชิาการเกษตรทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือ           
นักวิชาการเกษตร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง     
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร 3 หรือนักวิชาการเกษตร 4 หรือ               
นักวิชาการเกษตร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย      
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 



           51-10 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการเกษตร 9 แลว จะตองมีความเชีย่วชาญพิเศษ
และมีประสบการณสูงมากทางดานการเกษตร โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพเิศษเปนที่ยอมรบัใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมนิและวเิคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานการเกษตรแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน วิชาการโภชนาการ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานโภชนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกับการศึกษา
และวเิคราะห วิจัยภาวะดานอาหารและสุขภาพของประชาชน ปญหาโภชนาการดานตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแกไข
ภาวะโภชนาการของประชาชน วิจัยรายละเอียดของโรคขาดสารอาหาร วางแผนปองกันและบาํบัดโรคขาด
สารอาหาร ทดลองตําหรับอาหารใหมตามหลักวิชาโภชนาการ สงเสริมการผลิตอาหารที่จําเปนแกการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ ทดลองและจัดทําสตูรอาหารราคาถูก ซ่ึงมีคุณคาดานโภชนาการ กําหนดรายการอาหาร 
ควบคุมการประกอบอาหารเฉพาะโรค เผยแพรและฝกอบรมดานโภชนาการแกประชาชนและเจาหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

นักวิชาการโภชนาการ 3 ระดับ 3 
นักวิชาการโภชนาการ 4 ระดับ 4 
นักวิชาการโภชนาการ 5 ระดับ 5 
นักวิชาการโภชนาการ 6 ระดับ 6 
นักวิชาการโภชนาการ 7 ระดับ 7 
นักวิชาการโภชนาการ 8 ระดับ 8 
นักวิชาการโภชนาการ 9 ระดับ 9 
นักวิชาการโภชนาการ 10 ระดับ 10 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานโภชนาการที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานยากพอสมควรเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษา วิเคราะหดานอาหารและสุขภาพของประชาชน ชวยวางแผนดานโภชนาการเพื่อเปนแนวทางปฏิบตัิ
สําหรับเจาหนาที่ตาง ๆ คนควาทดลองตาํหรับอาหารใหมตามหลักวชิาโภชนาการ สงเสริมการผลิตอาหารที่
จําเปนแกการปรับปรุงภาวะโภชนาการ เผยแพรความรูดานโภชนาการแกประชาชนทั่วไป ควบคุมดูแล การ
บริการอาหารแกผูบริโภคจํานวนมาก ควบคุมตรวจสอบการกําหนดรายการอาหาร การประกอบอาหารเฉพาะ
โรค และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานโภชนาการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานโภชนาการที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา 
วิเคราะห วิจัยปญหาโภชนาการ วางแผนการปฏิบัติและวิธีการตาง ๆ ในการสํารวจสถานภาพทางโภชนาการ
ของประชาชน เผยแพรวิธกีารถนอมอาหารใหมตามหลักวิชาการโภชนาการ ตรวจวิเคราะหธาตุอาหารจาก
เลือดและปสสาวะ ตลอดจนการสํารวจอาการแสดงตาง ๆ ของทุโภชนาการทุกชนิด ทดลองและจัดทําอาหาร
เฉพาะโรค ควบคุมตรวจสอบการกําหนดรายการอาหาร เขียนบทความและผลติอุปกรณเพ่ือเผยแพร ความรู 
ใหโภชนาศึกษาแกประชาชน และฝกอบรมทางโภชนาการแกเจาหนาที่ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ปรับปรงุแกไข ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการโภชนาการ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานโภชนาการที่คอนขางยากมากโดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวทางปฏิบตั ิหรือคําส่ังใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานโภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัยปญหาโภชนาการดานตางๆ เพ่ือปรบัปรุง แกไขภาวะโภชนาการของประชาชน 
วิจัยดานอาหารและสุขภาพของประชาชน วางแผน ควบคุม แนะนํา เผยแพรความรูดานโภชนศึกษาแก
ประชาชนและเจาหนาที่สาธารณสุข วางแผนปองกันและบําบัดโรคขาดสารอาหาร คนควาทดลองตําหรับอาหาร
ใหมตามหลักวิชาการโภชนาการ สูตรอาหารราคาถูกซ่ึงมีคุณคาทางโภชนาการ ควบคุมสงเสริมการผลิตอาหาร
ที่มีโปรตีนสูงจากวัตถุดิบในประเทศ ควบคุมการรักษาโรคดวยอาหารและจัดอาหารใหเหมาะสมกับสภาพ
รางกาย วางแผนการปฏิบัตแิละวธิีการตาง ๆ ในการสํารวจสถานภาพทางโภชนาการของประชาชน เผยแพร
วิธีการถนอมอาหารใหมตามหลักวิชาการโภชนาการ ตรวจวิเคราะหธาตุอาหารจากเลือดและปสสาวะ ตลอดจน
การสํารวจอาการแสดงตาง ๆ ของทุโภชนาการทุกชนิด ทดลองและจัดทําอาหารเฉพาะโรค ควบคุมตรวจสอบ
การกําหนดรายการอาหาร เขียนบทความและผลติอุปกรณเพ่ือเผยแพรความรู ทางโภชนาการแกประชาชน 
ศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานดานโภชนาการ เผยแพรผลงานทางดานโภชนาการ 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตามปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบั 
งานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการโภชนาการ 4 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ     
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานโภชนาการที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานโภชนาการโดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโภชนาการ  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุม แนะนําการศึกษา วิเคราะห ปญหาโภชนาการ 
การแปรรูปอาหาร การทดลองตําหรับอาหาร วางแผนปองกันและบาํบัดโรคขาดสารอาหาร แนะนําการ
ปฏิบัติงานในโครงการดานโภชนาการตาง ๆ กําหนดวิธีการนิเทศงาน แกหนวยงานที่เก่ียวของ ควบคุมและ
สงเสริมการผลิตอาหารที่มีโปรตีนสงูจากวัตถุดิบในประเทศ ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามโครงการโภชนาการ 
ควบคุมการรักษาโรคดวยอาหาร และการจัดอาหารใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย วางแผนและควบคุมการ
เผยแพรความรูดานโภชนาการแกประชาชนทั่วไป เปนตน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงาน
ทางดานโภชนาการ เผยแพรผลงานทางดานโภชนาการ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ  
  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการโภชนาการ 5 แลวจะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรงุนโยบายและแผน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานโภชนาการที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานโภชนาการ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ และ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโภชนาการสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิกีารในงาน
โภชนาการ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานโภชนาการ  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานโภชนาการ ศึกษา 
คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานโภชนาการ เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงาน
ในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธกีารของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 

          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน  
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการโภชนาการ 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 
 
 
                                                                                ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานโภชนาการ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏบิัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานโภชนาการ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโภชนาการ 
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานโภชนาการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานโภชนาการ 
ควบคุมตรวจสอบการปฏบิตัิงานโภชนาการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ให
คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานโภชนาการ  ศึกษา คนควา   หาวธิีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานโภชนาการ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกบังานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขา
รวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ

นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
 ความรูความสามารถที่ตองการ 
             นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโภชนาการ 7 แลวจะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานงานโภชนาการ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานโภชนาการ  โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานงานโภชนาการ 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานโภชนาการ 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานโภชนาการ  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานงานโภชนาการ ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานโภชนาการ ศึกษา วเิคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานงานโภชนาการ และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานงานโภชนาการ และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  
เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานโภชนาการ เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานโภชนาการ 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เปนตน  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนขอมหาวิทยาลัย/ 
สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกับงานโภชนาการ ทั้งในและตางประเทศ   
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
       ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีกํ่าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                          

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโภชนาการ 3  หรือนักวิชาการโภชนาการ 4  หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโภชนาการ 8 แลว 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานโภชนาการแกหนวยงานท่ี
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานโภชนาการแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานโภชนาการ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานโภชนาการ โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่
หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน   และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
โภชนาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานโภชนาการ  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานโภชนาการเปนอยางมาก  ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิางดานโภชนาการ ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานโภชนาการ ศึกษา วิเคราะหวิจัย และ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในงาน
โภชนาการ และในดานที่เก่ียวของ และนาํมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานโภชนาการ  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานโภชนาการ  
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานโภชนาการ ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทน
ของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงาน
โภชนาการทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ
นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการโภชนาการ 3 หรือนักวิชาการโภชนาการ 4 หรือ

นักวิชาการโภชนาการ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานโภชนาการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการโภชนาการ 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษและมีประสบการณสงูมากทางดานโภชนาการ โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวเิคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน
โภชนาการ  แกหนวยงานทีส่ังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน              วิทยาศาสตร 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  

สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและทาง
เทคโนโลย ีซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกับการทดสอบ วิเคราะหและวิจัยทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาขาตาง ๆ เชน การวิเคราะหวัตถุดิบ แรธาตุ อาหาร และผลติภัณฑอุตสาหกรรม การวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรกรรม การวิจัยเรื่องถนอมอาหาร เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ ซ่ึงตําแหนงตาง ๆ เหลาน้ีมี
ลักษณะงานทีจํ่าเปนตองใชผูมีความรูความชํานาญในวิชาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 

นักวิทยาศาสตร 3 ระดับ 3  
นักวิทยาศาสตร 4 ระดับ 4  
นักวิทยาศาสตร 5 ระดับ 5  
นักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6  
นักวิทยาศาสตร 7 ระดับ 7  
นักวิทยาศาสตร 8 ระดับ 8 
นักวิทยาศาสตร 9 ระดับ 9 
นักวิทยาศาสตร 10 ระดับ 10 
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 3 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีย่ากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยาง

กวางๆ และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง เชน วิเคราะหเคมีภัณฑ ตัวอยางผลติภัณฑอาหาร วัตถุดิบ นํ้า สารอินทรีย สารอนินทรีย และ
สิ่งของอ่ืน ๆ เพ่ือหาองคประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร รวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะห การทดสอบ ชวยสอนและใหคําแนะนําการปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร หรือปฏิบัติงานดานการ
กําหนดมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม ชวยนักวทิยาศาสตรระดับสูงในการศึกษา วิเคราะหในเร่ืองตาง ๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่
เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
          1. มีความรูความสามารถในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
          3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
          4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
          5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 4 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีย่าก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยู

ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีย่ากเก่ียวกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน วิเคราะหเพ่ือรับรองหรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑสินคาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
วิเคราะหทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติของสารเก่ียวกบัจุดหลอมเหลว ความคงทน ความตานทานตอแรงดึง ฯลฯ 
วิเคราะหเพ่ือหาองคประกอบในแรธาตุ หรือสารตาง ๆ เปนตน วางแผนปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูล ประเมินผล
และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ชวยสอนและใหคําแนะนําการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หรือการกําหนด
มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม ชวยนกัวิทยาศาสตรระดับสูงในการศึกษา วิเคราะหในเรื่องตาง ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา 
ที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา

มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีหรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 3 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในนโยบาย และแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ

แกไข ปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีค่อนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบัติ 

หรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมากเก่ียวกบังานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีโดยปฏิบตัิหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วิเคราะหเพ่ือรับรองหรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑสนิคาใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว วิเคราะหทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติของสารเก่ียวกับจุดหลอมเหลว ความคงทน  
ความตานทานตอแรงดึง ฯลฯ วิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของอาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภัณฑสนิคา วิจัยวตัถดิุบ
เพ่ือนํามาใชในการอุตสาหกรรม วิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานเก่ียวกบัการสอน ใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตังิานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หรือการกําหนดมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม ศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหทั้งงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเผยแพรสรุปและประเมินผลงาน 
ศึกษา คนควาวิเคราะหทดลอง ทดสอบท่ีอยูในความรับผิดชอบผลงานทางดานวิทยาศาสตร ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหา 
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 และไดดํารงตาํแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอย
มาก และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาใน
งานที่รับผิดชอบใหสําเรจ็ตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วิเคราะหและทดสอบเพื่อหาองคประกอบ 
หรือคุณสมบัติทางดานเคมี ฟสิกส ธรณีวทิยา และชวีวทิยา วิจัยผลติผลและผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรมเพื่อนํามาใชใหเปนประโยชน วิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ วิจัยเรื่องการถนอม
อาหาร วิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมดานตาง ๆ ศึกษาทดสอบวิเคราะหและวิจัยงานซ่ึงมีลักษณะแปลกใหม 
และมีปญหา ปรับปรุงแกไขเทคนิคและกรรมวิธีในการวิเคราะหวิจัย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 

และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรงุนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ  
 
                                                                                  ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 7 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีขอบเขต
เน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนว
ทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
       ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํนาญการในงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู 
ความสามารถ และความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค   
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบตัิงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและ
ดําเนินการเก่ียวกับงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบั
งานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ           
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน  
มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 

                                                                                  ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52-8 

ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
          ปฏิบตัิงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให
เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานทีรั่บผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีสูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิด
การพัฒนาเทคนิควธิีการในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา 
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ปฏิบตัิงาน ทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห วิจัย ทีมี่ความยุงยากซับซอนและตอง
ใชความรูทางวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ และทางเทคโนโลยีเพ่ือใหทราบชนิด ปริมาณ องคประกอบ คุณภาพ
หรือคุณสมบัติทางวทิยาศาสตร ปฏิบตัิงานวิเคราะหเพ่ือรับรองหรือควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติงานวิเคราะหวจัิย
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ ศึกษา คนควาหาวิธีการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆตามทีไ่ดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัดและปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวทิยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 

และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ปหรือ 

      2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวทิยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับตรวจสอบผูปฏบิัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตอง
คิดริเร่ิม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานทาง
หองปฏิบัติการหรือตามแผนงาน โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆในงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยปีฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา 
วิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือ  มาตรฐานในการปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา 
วิเคราะหหรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความยุงยากและ
ลักษณะพิเศษเฉพาะดาน  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและใน
ดานที่เก่ียวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลกัษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิทยาศาสตร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆเก่ียวกบังานในหนาที่   เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานเปน
ผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรอืเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกับงานทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ                                                     
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ   
. 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   หรือ 
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2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับ
งานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิทยาศาสตร  8  แลว   
         1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษและมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบตัิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยงานที่ปฏิบัตติองใช
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ
พิเศษเปนที่ยอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความ เชี่ยวชาญเฉพาะดานของ
หนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความ
ตองการทรพัยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไป
ตามวตัถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน   และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผน
ดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเปนอยาง
มาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลกัเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนด
วิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีศึกษา วิเคราะหหรือวิจัย และวินิจฉัยเพ่ือ
เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน    ที่มีความยุงยากซับซอนมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอแนะรูปแบบและ
เทคนิคเก่ียวกบังานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการ
และเผยแพรความรูทางดานวิชาการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขา
รวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวทิยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร 4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวทิยาศาสตร 3 หรือนักวิทยาศาสตร4 หรือนักวิทยาศาสตร 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตร 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
และมีประสบการณสูงมากทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับ
นานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ
ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 
 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน จิตวทิยา 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานจิตวทิยา ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการทดสอบ
ปญญาของคนไข เด็ก และเยาวชน ทดสอบทางจิตเพ่ือเปนประโยชนในการวินิจฉัยและรักษาโรคของแพทย 
และเพื่อประโยชนในการดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาล และหมายความรวมถึงตําแหนงที่ปฏิบตัิงานทาง
จิตวิทยาคลีนิค ซ่ึงไดแกตําแหนงที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการใหบริการตรวจ วนิิจฉยั และรักษาคนไขทางจิตเวช 
และผูมีปญหาสุขภาพจิต รับผิดชอบงานดานปองกันและสงเสริมสุขภาพจิต งานดานศึกษาวิจัย ทางคลีนิค 
ตลอดจนการใหคําปรึกษาทางวิชาการดานจิตวิทยาและสุขภาพจิตแกหนวยงานตาง ๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ ซ่ึงตําแหนงตาง ๆ เหลาน้ีมีลักษณะที่จําเปนตองใชผูมีความรูความชํานาญในวิชาการจิตวทิยา  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

นักจิตวิทยา 3  ระดับ 3 
นักจิตวิทยา 4  ระดับ 4 
นักจิตวิทยา 5  ระดับ 5 
นักจิตวิทยา 6  ระดับ 6 
นักจิตวิทยา 7  ระดับ 7 
นักจิตวิทยา 8  ระดับ 8 
นักจิตวิทยา 9  ระดับ 9 
  

 
 
 
 
  

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักจิตวิทยา 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานจิตวิทยาที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคาํส่ังอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานจิตวทิยา โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ทดสอบปญญา ทดสอบทางจิต สัมภาษณ และสงัเกตพฤติกรรมประกอบการทดสอบ สัมภาษณคนไขรับ
ใหม ติดตามผลซึ่งไดแกการเยี่ยมโรงเรียนหรือบานเพ่ือศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการชวยเหลือคนไข 
และเพื่อประโยชนในการศกึษาและฝกอบรมของเด็กและเยาวชน หรือใชวิธตีิดตามทางจดหมายและโทรศัพท 
เพ่ือทราบผลคืบหนาเก่ียวกับการรักษา และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนเปนผูชวยนักจิตวทิยา
ระดับสูงขึ้นไปในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการศึกษาวิจัย และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานจิตวทิยาทัว่ไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
           6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานจิตวิทยาที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคาํส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานจิตวทิยา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา ทดสอบปญญา ทดสอบ ทางจิต สัมภาษณและสังเกตพฤติกรรม ตลอดจนติดตามผล 
หรือปฏิบัติงานทางวิชาการดานจิตวิทยาเชนเดียวกบัตาํแหนงนักจิตวิทยาทัว่ไป ศกึษาวิจัยทางเทคนิค ซ่ึง
ไดแกการวิจัยเก่ียวกับอาการโรคจิต โรคประสาท หามาตรฐานการทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือใชกับคนไทย 
ใหบริการรักษาทางจิตรายบคุคลในระดับตื้น หรือการรักษาทางจิตแบบกลุมภายใตการดูแลของ นักจิตวิทยา
ระดับสูงขึ้นไป ใหบริการจิตเวชชุมชน โดยปฏิบัติงานในดานการปองกัน คือใหความรูคําปรึกษาแกนิสิต 
นักศึกษา เปนวิทยากรในการบรรยายและสัมมนา ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานจิตวทิยา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี          
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักจิตวิทยา 3 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานจิตวิทยาที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวทางปฏิบตั ิหรือคําส่ังในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานจิตวทิยา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ตรวจวินิจฉยัทางจิตวทิยา ทดสอบปญญา ทดสอบทางจิต สัมภาษณและสังเกตพฤติกรรม ตลอดจน
ติดตามผล หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการดานการรักษาทางจิตแบบรายบคุคลและแบบกลุมในระดับที่
ตองใชความรูความชํานาญ ใหคําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกนักจิตวิทยาระดับรองลงไปทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงานและ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห โครงการทางจิตวิทยาตามที่ไดรับมอบหมาย ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานดานจิตวิทยา เปนตน เผยแพรผลงานทางดานจิตวทิยา ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน     
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานจิตวทิยา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานจิตวิทยา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักจิตวิทยา 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานจิตวิทยาที่ยากมาก  โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานจิตวิทยา โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ และความ
ชํานาญงานประสบการณสงู ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จ
ตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานจิตวิทยา   
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจวินิจฉยัทางจิตวทิยา ทดสอบปญญา ทดสอบ 
ทางจิต สัมภาษณและสังเกตพฤติกรรม ติดตามผลปฏบิัติงานเกี่ยวกับการวิจัยทางจิตวิทยา ใหคาํปรึกษา
แนะนําและแกปญหาขอขดัของตางๆ ในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหและวิจัย ในโครงการวิจัยทาง
จิตวิทยาตาง ๆ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานจิตวิทยา เปนตน 
เผยแพรผลงานทางดานจิตวิทยา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานจิตวิทยา 
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศกึษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงาน
ในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของสวนหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
          
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานจิตวิทยา หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
จิตวิทยา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักจิตวิทยา 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานจิตวิทยาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานจิตวิทยาโดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหม ๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานจิตวิทยาสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานตรวจ วินิจฉัยทางจิตวิทยา โดยการทดสอบ
ทางจิตที่มีความยุงยาก สัมภาษณและสังเกตพฤติกรรมเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบพิจารณาของแพทย ใหบริการ
ดานการรักษาทางจิตแบบรายบุคคลและแบบกลุมในกรณีที่ตองใชความคิดวิธีการที่ยุงยากซับซอน ปฏิบัติ
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานดานจิตวิทยา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือ
วิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานจิตวิทยา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและ
ดําเนินการเก่ียวกับงานดานจิตวิทยา ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานจิตวิทยา 
เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4  หรือนักจิตวิทยา 5  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
จิตวิทยา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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       2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวทิยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานจิตวิทยา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักจิตวิทยา 6 แลวจะตองมีความสามารถในการบริหารและ
จัดระบบงาน หรือความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบาย
การบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักจิตวิทยา 8 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานจิตวิทยาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบตัิงานในฐานะผูชํานาญการในงานจิตวิทยาโดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงานตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานจิตวิทยาสูงมาก
เปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานดานจิตวิทยาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานจิตวิทยา ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานจิตวิทยาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานจิตวิทยา  ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงาน
จิตวิทยา เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
ในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรงุแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานจิตวิทยา หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวิทยา 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
จิตวิทยา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักจิตวิทยา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักจิตวิทยา  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานจิตวิทยาที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานจิตวิทยา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานจิตวิทยาโดย

ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานจิตวทิยา ปฏิบตัิ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานจิตวทิยา  ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานจิตวทิยา ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานจิตวทิยา
ศึกษา วเิคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
ทางดานจิตวทิยา และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานจิตวิทยาและในดานที่
เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานจิตวทิยา เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานจิตวิทยา  ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวม
ประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกบังานจิตวิทยาทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3 หรือนักจิตวิทยา 4 หรือนักจิตวทิยา 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานจิตวิทยา หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                               

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักจิตวิทยา 3  หรือนักจิตวิทยา 4  หรือนักจิตวิทยา 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
จิตวิทยาหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักจิตวิทยา 8 แลว 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานจิตวิทยาแกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหปรึกษาแนะนําดานงานจิตวิทยาแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                               วิชาการโสตทัศนศึกษา 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบตัิงานโสตทศันศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัตเิก่ียวกับการ
รวบรวมขอมูลทางวชิาการนํามาดัดแปลงและเผยแพรในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณตางๆ การเลือกใชเทคนิค
หรืออุปกรณในการสอน การบรรยาย การประชุม การฝกอบรมและนิทรรศการผลการปฏิบตัิงานตามโครงการ 
และแผนงานของสวนราชการตางๆ การควบคุมการใช การจัดหาและการเก็บรกัษาโสตทศันูปกรณตางๆ    
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง 
  
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3  ระดับ 3  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4  ระดับ 4  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5  ระดับ 5  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6  ระดับ 6  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7  ระดับ 7  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8  ระดับ 8  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 9  ระดับ 9  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาทีย่ากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆและอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ   
หลายอยาง เชน ควบคุมและใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เคร่ืองฉาย เลือกเตรยีมและควบคมุการผลิตวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการจัดแสดง หรือการบรรยาย ไดแก ฟลม สไลด ภาพยนตร รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ 
ตัวอักษร สคริป ฯลฯ ชวยเขยีนและเรียบเรียงคําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ และบทรายการวิทยุ 
ภาพยนตร หรือโทรทัศนเพ่ือเผยแพร หรือใหความรูในดานตางๆ จัดหา และเก็บรกัษาวัสดุอุปกรณตางๆ 
ทางดานโสตทัศนศึกษา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
1. มีความรูความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  

3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย  

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
5. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคาํส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ

กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานโสตทัศนศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เคร่ืองฉาย เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
จัดแสดง หรือการบรรยาย ไดแก ฟลม สคริป สไลด ภาพยนตร รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตัวอักษร ฯลฯ เขียนและ
เรียบเรียงคาํบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ และบทรายการวิทยุ ภาพยนตร หรือโทรทัศนเพ่ือเผยแพร หรือให
ความรูในดานตาง ๆ จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางดานโสตทัศนศึกษา เปนตน  ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
       1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
       2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด  
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําและเสนอแนะวธิีการ

แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาที่คอนขางยากมากโดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวทางปฏิบัติหรือคําสั่ง

ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
           ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานโสตทัศนศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เคร่ืองฉาย เลือกและเตรียม และควบคุมการผลิต
วัสดุอุปกรณทีใ่ชในการจัดแสดง หรือการบรรยาย ควบคุมการแปลความหมายสถติิขอมูลตาง ๆ และการเสนอ
สถิติขอมูลเหลาน้ันตามหลกัวิชาโสตทัศนศึกษา แปล เขียน และเรยีบเรียงคําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ 
และบทรายการวิทย ุภาพยนตร หรือโทรทัศน เพ่ือเผยแพรหรือใหความรูในดานตาง ๆ จัดหาและเก็บรกัษา
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางดานโสตทัศนศึกษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดาน    
โสตทัศนศึกษา เผยแพรผลงานทางดานโสตทศันศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 

และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
โสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานโสตทัศนศึกษา หรือ    
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานโสตทศันศึกษาทีย่ากมาก โดยตองใชความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานโสตทศันศึกษาในฐานะผูชํานาญการ โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานประสบการณสงู ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จ
ตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโสตทัศนศึกษา 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เคร่ืองฉาย 
ควบคุมการเลอืก การผลิต และการเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดแสดง หรือ การบรรยาย ควบคุมการแปล
ความหมายสถิติขอมูลตาง ๆ และการเสนอสถิติขอมูลเหลาน้ัน ตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา แปลเขียน และ
เรียบเรยีงคําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิและ บทรายการวิทยุ ภาพยนตรหรือโทรทัศน เพ่ือเผยแพรหรือ
ใหความรูในดานตาง ๆ ควบคุมการจัดหาและดูแลการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางดานโสตทศันศึกษา 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานโสตทัศนศึกษา เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานโสตทัศนศึกษา ทาํความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานโสตทัศนศึกษา จัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 
หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 
หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5 แลวจะตองมีความสามารถ

ในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และประสบการณ 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานโสตทศันศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานโสตทัศนศึกษา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติ      
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดาน         

โสตทัศนศึกษาสูงมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
แนวทางวธิีการในงานโสตทศันศึกษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เก่ียวกับงานโสตทศันศึกษา ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานโสตทัศนศึกษา เปนตน  
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน     
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 

หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 
หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 แลว จะตองมีความสามารถ
ในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานโสตทัศนศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมขีั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก       
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานโสตทัศนศึกษา โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหาวิธีการใหมๆ
มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโสตทัศนศึกษาสูงมาก
เปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานโสตทัศนศึกษาใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษา 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานโสตทศันศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน  
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานโสตทัศนศึกษา ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานโสตทศันศึกษา เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวม
ประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในความรบัผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 

หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 

หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 แลว จะตองมีความ     

ชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานโสตทัศนศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานโสตทัศนศกึษา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานโสตทัศนศึกษา       
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานโสตทัศนศึกษา 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานโสตทัศนศกึษา  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวเิคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานโสตทัศนศึกษา ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานโสตทัศนศึกษา และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานโสตทัศนศึกษา และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  
เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานโสตทัศนศึกษา เปนตน  ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน     
โสตทัศนศึกษา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา 
ทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือวิชาการโสตทัศนศึกษา 4   
หรือวิชาการโสตทศันศึกษา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                      

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3  หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 4  
หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8 แลว จะตอง 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานโสตทัศนศึกษาแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานโสตทัศนศึกษา แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                     บรรณารักษ 
 

ลักษณะงานทั่วไป  
สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานบรรณารักษ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกบัการจัดหา 

และคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด วิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือ ทําบัตรรายการ ทําบรรณานุกรม ทําดรรชนี 
ทําสารสังเขป จัดทําคูมือการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด ใหบริการแกผูใชหองสมุด จัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน ศึกษา คนควาการจัดระบบงานที่เหมาะสมของหองสมุด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
   

บรรณารักษ 3    ระดับ 3  
          บรรณารักษ 4    ระดับ 4 

                    บรรณารักษ 5    ระดับ 5 
                    บรรณารักษ 6    ระดับ 6  
                    บรรณารักษ 7    ระดับ 7  
                    บรรณารักษ 8    ระดับ 8  
                    บรรณารักษ 9    ระดับ 9  
                    บรรณารักษ 10   ระดับ 10  
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ชื่อตําแหนง บรรณารักษ   3 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานบรรณารักษที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบรรณารักษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน พิจารณาจัดหาหนังสือเขาหองสมุด ใหเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนี บรรณานุกรม สารสังเขป กฤตภาค     
เก็บรวบรวมสถิตติาง ๆ เก่ียวกับหองสมุด ใหคําแนะนําปรึกษา และบริการในการคนหาหนังสือแกนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา คณาจารย และผูสนใจอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชนเก่ียวกบังานสอน งานวิจัย และการเผยแพรความรู
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
  

 ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานบรรณารักษอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย   
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏบิัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง บรรณารักษ   4 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานบรรณารักษที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆและอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานบรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
พิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ใหเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนี บรรณานุกรม สารสังเขป      
กฤตภาค เก็บรวบรวมสถติติาง ๆ เก่ียวกบัหองสมุด ใหคําแนะนําปรึกษา และบรกิารในการคนหาหนังสือแก
นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย และผูสนใจอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชนเก่ียวกับงานสอน งานวิจัย และการเผยแพร
ความรูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไข จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
จัดทําคูมือเพ่ือใชในการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว     
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบับรรณารักษ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
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ชื่อตําแหนง บรรณารักษ   5 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานบรรณารักษที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเร่ิมบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานบรรณารักษ  โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือ     
หลายอยาง เชน พิจารณาจัดหาหนังสือเขาหองสมุด ใหเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนี บรรณานุกรม สารสังเขป  
กฤตภาค เก็บรวบรวมสถติติาง ๆ เก่ียวกบัหองสมุด ศึกษาคนควา วธิีการเทคนิคใหมๆ ทางดานบรรณารักษ
เพ่ือปรบัปรุงหองสมุด ใหคําแนะนําปรึกษา และบริการในการคนหาหนังสือแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
คณาจารย และผูสนใจอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชนเก่ียวกับงานสอน งานวิจัย และการเผยแพรความรูทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงาน  
ทางดานบรรณารักษ เผยแพรผลงานทางดานบรรณารักษ ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดาน
บรรณารักษ เผยแพรผลงานทางดานบรรณารักษ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงาน      
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว      
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบับรรณารักษ 4 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานบรรณารักษที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานบรรณารักษ    
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วิเคราะหจัดหมวดหมูหนังสือ ใหบริการคนหาหนังสือ
ทั่วไป และศึกษา คนควาหนังสือทางดานวิชาการแขนงตาง ๆ จัดทําบรรณานุกรม ดรรชนี บริการตอบคําถาม
เพ่ือใหความรูแกผูใชหองสมุดโดยศึกษา คนควา และรวบรวมจากหนังสอืตางๆ หนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพ 
หรือหนังสือตัวเขียน และคาํจารึกตางๆ ที่มีอยูในหอสมุด วิเคราะหเพ่ือการใหเลขหมูหนังสือ ขยายเลขหมู
หนังสือ และทาํบัตรรายการใหไดมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลกัษณะและประเภทของหนังสือที่มีอยู 
พิจารณาในการใชวธิีการ และเทคนิคใหมทางดานบรรณารักษ  ใหการฝกอบรมการปฏิบัติงานของหองสมุด 
ดําเนินการและแกปญหาขอขัดของในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานวชิาการ ศึกษาวิจัยตาง ๆ ทางดาน
บรรณารักษ และจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงาน
ทางดานบรรณารักษ เผยแพรผลงานทางดานบรรณารักษ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เก่ียวกับงานบรรณารักษ จัดทําเอกสารวิชาการ  คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจัยงานดานบรรณารักษ เปนตน เผยแพรผลงานทางดานบรรณารักษ ทําความเห็น             
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานบรรณารักษ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้   เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน   
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบรรณารักษ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และได   
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
บรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบับรรณารักษ 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานบรรณารักษทีมี่ขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค        
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานบรรณารักษ    
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานบรรณารักษ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานบรรณารักษ  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานบรรณารักษ 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานงานบรรณารักษ เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงงานบรรณารักษ 3 หรืองานบรรณารักษ 4 หรืองานบรรณารักษ 5 

และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
งานบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงงานบรรณารักษ 3 หรืองานบรรณารักษ 4 หรืองานบรรณารักษ 5 
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับ
งานงานบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู ความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              56 - 8 
ชื่อตําแหนง บรรณารักษ 8  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับ หนวยงาน
ดานบรรณารักษที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานบรรณารักษ

สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานบรรณารักษใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานบรรณารักษ 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานบรรณารักษใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน    
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ  ศึกษา คนควา   หาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานบรรณารักษ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่        
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และได

ดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบรรณารักษ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                          
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน
บรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง บรรณารักษ 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานบรรณารักษที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม  ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานบรรณารักษ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานบรรณารักษ
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานบรรณารักษ  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานบรรณารักษ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานบรรณารักษศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานบรรณารักษ และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
บรรณารักษและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานบรรณารักษ  ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานบรรณารักษ ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกับงานบรรณารักษทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ                            

               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และได

ดํารงตําแหนง ในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                          

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3  หรือบรรณารักษ 4  หรือบรรณารักษ 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 8 แลวจะตอง 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานบรรณารักษ แกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหปรึกษาแนะนําดานงานบรรณารักษ แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง บรรณารักษ 10  
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
        ปฏิบัติงานในฐานะผูเชีย่วชาญพิเศษในงานบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนทีย่อมรับในวง
วิชาการหรือวชิาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการบรรณารักษ โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่
หลักหรืองานที่ตองการความ เชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพจิารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน   และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
บรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานบรรณารักษ กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานบรรณารักษ เปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานบรรณารักษ ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานบรรณารักษ ศึกษา วิเคราะหหรือวิจัย และ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในดาน
บรรณารักษ และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานบรรณารักษ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานบรรณารักษ ที่
เหมาะสม ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการบรรณารักษในระดับชาติหรือนานาชาติ          
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  
เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/
สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานบรรณารักษทั้งในและ
ตางประเทศ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบรรณารักษ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
 2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงาน 
บรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานบรรณารักษ โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานบรรณารักษ  
แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
 

 
สายงาน                                              แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏบิตัิงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนิสิตนักศึกษา ซ่ึงมี
ลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการแนะแนวทางการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การทดสอบเพ่ือแนะแนว บริการ
เก่ียวกับทุนการศึกษา งานบริการสนเทศ และงานบริการจัดหางานตาง ๆ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
      ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 

                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3  ระดับ 3 
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 4  ระดับ 4 
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5  ระดับ 5  
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6  ระดับ 6  
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 7  ระดับ 7  
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 8  ระดับ 8  
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 9  ระดับ 9  
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 10 ระดับ 10  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยาง
กวางๆ และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยาง เชน บริการสนเทศ บริการใหการปรึกษา บริการทดสอบ บรกิารจัดหางานและบริการจัด
ทุนการศึกษา และใหการปรึกษาเก่ียวกับทุนการศึกษา งานที่ปฏิบตัินอกจากจะเปนบริการวชิาชีพที่ใหโดยตรง
ตอนิสิตนักศึกษาแลวผูปฏิบตัิงานยังตองประสานงานกับฝายวชิาการ ฝายบริการ ผูปกครองนักศึกษา และ
หนวยงานอ่ืนๆ ทั้งในและนอกสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
    ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
      1. มีความรูความสามารถในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่  
    2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงาน 
ในหนาที่  
      3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
       4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
        5. มีความสามารถในการศกึษา และจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
         6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  

   ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
    ปฏิบัติงานทีย่ากเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน บริการสนเทศ บริการใหการปรึกษา บริการทดสอบ บริการจัดหางานและบริการจัด
ทุนการศึกษา และใหการปรึกษาเก่ียวกับทุนการศึกษา งานที่ปฏิบตัินอกจากจะเปนบริการวชิาชีพที่ใหโดยตรง
ตอนิสิตนักศึกษาแลวผูปฏิบตัิงานยังตองประสานงานกับฝายวชิาการ ฝายบริการ ผูปกครองนักศึกษา และ
หนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกสถาบันอุดมศึกษา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศกึษาที่มารับการฝกหัดงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง   
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
        2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  

  ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบตัิ 
หรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด   
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา และวเิคราะหการแนะแนวการศึกษา ศึกษาวิเคราะหวิจัยอาชีพตางๆ  
วางแผนการแนะแนวการศกึษาการแนะแนวอาชีพ วางแผนพัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา วางโครงการ
เก่ียวกับการบริหารงานในหอพักนักศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการแนะแนวการศกึษา วางโครงการการสํารวจ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลสถิตแินวอาชีพตาง ๆ ติดตามประเมินผล ศึกษา คนควา  วิเคราะหหรือ
สังเคราะหงานดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปนตน เผยแพรผลงานทางดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ฝกอบรม ใหคาํปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษา  
และอาชีพ 4 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานแนะแนวการศกึษาและอาชพี หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 และไดดํารงตาํแหนงไมต่าํกวา
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตั ิ
นอยมาก และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาใน
งานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา และวิเคราะหการแนะแนวการศึกษา 
ศึกษาวิเคราะหวิจัยอาชีพตางๆ วางแผนการแนะแนวการศึกษาการแนะแนวอาชพี วางแผนพัฒนางาน
สวัสดิการนักศึกษา วางโครงการเก่ียวกบัการบริหารงานในหอพักนักศึกษา วางโครงการการสํารวจเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลสถิติแนวอาชีพตาง ๆ ติดตามประเมินผล ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือ
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปนตน เผยแพรผลงานทางดานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกบังานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 แลว จะตองมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
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ชื่อตําแหนง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีขอบเขต
เน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนว
ทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค   
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพสูงมาก โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
แนวทางวธิีการในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือ
กําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏบิัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทําความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชพี ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานแนะแนวการศกึษาและอาชพี เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับ
งานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบาย  
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
    ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ      
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6 แลว จะตองมีความ
ชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของ
รัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
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ชื่อตําแหนง                                     นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานยุงยาก
ซับซอนมาก  โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน 
ตลอดจนกํากับ  ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให
เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานทีรั่บผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพสูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัย 
ที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนคิวิธีการในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏบิัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียด
ตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธกีารของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษา    
และอาชีพ 4  หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                    
         2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 7 แลว จะตองมีความ
ชํานาญงานในหนาที่ และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
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ชื่อตําแหนง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  

ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดย
ตองคิดริเร่ิม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน 
โครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตอ
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศึกษา วิเคราะห สงัเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วจัิย 
ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศึกษา 
วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดาน 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน 
เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานแนะแนวการศกึษาและอาชพี ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกับ
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
       นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 8 แลว  
       1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
       2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานแนะแนวการศกึษาและอาชพีแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการทีเ่ก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
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ชื่อตําแหนง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 10  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูเชีย่วชาญพิเศษในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  โดยงานที่ปฏิบตัิตองใช
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ
พิเศษเปนที่ยอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลกัหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตอง
พัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร 
และจัดสรรทรพัยากรสําหรับโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวตัถุประสงค 
ติดตามประเมินผล ประสานงาน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
           ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน    
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผน
ดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัย
ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เปนอยาง
มาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลกัเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนด
วิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ศกึษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ศึกษา วิเคราะห วิจัยและวินิจฉยั 
เพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการในดาน 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เสนอแนะรูปแบบและ
เทคนิคเก่ียวกบังานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสม ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตนตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงาน
ในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชมุ
หรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ที่เก่ียวของ 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศกึษาและอาชพี 3 หรือนักแนะแนวการศกึษา  
และอาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศกึษาและอาชพี 3 หรือนักแนะแนวการศกึษาและ
อาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 9 แลว จะตองมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณสูงมากทางดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ 
และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษา
และขอเสนอแนะในดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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 มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 

สายงาน      วิจัย 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  

         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัย ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
เก่ียวกับการศกึษา ทดสอบ วิเคราะหเพ่ือประโยชนในทางวิชาการ การเผยแพรความรู และการแกปญหาตางๆ 
ทางการศึกษา วิทยาศาสตร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน หรือเพ่ือการอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายและ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 

         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ 
  

                            เจาหนาที่วิจัย 3    ระดับ 3 

                        เจาหนาที่วิจัย 4    ระดับ 4                         
                        เจาหนาที่วิจัย 5    ระดับ 5 

                        เจาหนาที่วิจัย 6    ระดับ 6 
 

                        นักวิจัย   ระดับ  4 – 7 

                        นักวิจัย   ระดับ 7 

                        นักวิจัย   ระดับ 8 

                        นักวิจัย   ระดับ 9 

                        นักวิจัย   ระดับ 10 
 
 
 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิจัย ระดับ 4 - 7 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  

       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัยที่ยาก  โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

       ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานวิจัย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา 
ทดสอบ รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติเก่ียวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย  และจัดทํารายงานผลการศึกษา ทดสอบ 
รวบรวม วิเคราะห เพ่ือนําไปพิจารณาหาทางแกไขปญหา และวางแผนดําเนินงานในดานตางๆ  กําหนดหัวขอ
เรื่องในการทําวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาขอมูล กําหนดหัวขอในการศึกษาและประเมินผล จัดทํารายงาน
ผลการวิจัยเรือ่งตางๆ  ชวยนักวจัิยระดับสูงศึกษาคนควาวิจัยเรื่องหน่ึงเรื่องใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ฝกอบรม 
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  

          1. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี หรือ 
          2. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 

การใหไดรับเงินเดือนและการเลื่อนระดับ 
            ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.4 ถึงอันดับ ท.7  โดยใหผูดํารงตําแหนงนักวิจัยไดรับการเลื่อนระดับ
ตําแหนงใหสูงขึ้นอีก 1 ระดับได  เม่ือไดรับเงินเดือนในอันดับถัดไป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาทีว่ิจัย 3 แลว จะตอง 
        1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 

2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวธิีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  

            3. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
            4.  มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
            5. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 
 
 
 

 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิจัย ระดับ 7  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  

         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิจัยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย
และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิจัย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ
งานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหม ๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานงานวิจัยสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน กําหนดโครงการวิจัยและเทคนิคในการวิเคราะหวิจัย
ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานวิจัย ศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัย
เพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานการวิจัย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและ
ดําเนินการเก่ียวกับงานวิจัย ปรับปรุงรายงานผลการวจัิย ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเก่ียวกบั
งานวิจัย เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงาน 
ในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
      ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวิจัย 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และ 
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบั
งานวิจัย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
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ความรูความสามารถที่ตองการ  

         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาหนาที่วิจัย 6 หรือนักวิจัย ระดับ 4 -7 แลว จะตองมี
ความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก 
ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

 
                                                                              ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  

         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการวิจัยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิจัย โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ
งาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกีารใหม ๆ มาใช
ในการปฏิบตังิาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการวิจัยสูงมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผนและกาํหนดโครงการวิจัย ปฏิบตัิ
งานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธกีารในงานวิจัยใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น คนควา ทดลอง 
วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิจัย 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานวิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานวิจัย ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิจัย เปนตน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง   เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
           ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานวิจัย หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และ 
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบั
งานวิจัยหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิจัย ระดับ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  

           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิจัยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิจัย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรูความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอน และตดัสินใจเกี่ยวกบัทรัพยากรทีจ่ะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

       ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการวิจัย โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชน  กําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิางดานการวิจัย ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะห และวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิจัย ปรับปรุงเทคนิคในการวิจัย
วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาทีมี่ความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากและแนวทางแกไข
ปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการวจัิยและในดานที่เก่ียวของ เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ตางๆ เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการวิจัย ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบั 

งานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย 

และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชมุ
หรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
      ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานวิจัย หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิจัยหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิจัย ระดับ 8 แลว 

    1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิจัยแกหนวยงานที่สังกัดและ
สวนราชการทีเ่ก่ียวของ 
     2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิจัยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
 
 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิจัย ระดับ 10  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิจัย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพเิศษเปนที่ยอมรบัในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานการวิจัย โดยตองกํากับดูแลงานวิจัยที่สําคัญหรือที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว 
ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดานการ
วิจัย โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ กํากับ 
ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรอืมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิจัย วิจัยและวินิจฉัยเพ่ือ
เสนอความเห็นเก่ียวกับงานวิจัยที่มีลักษณะพิเศษ มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาในการวิจัย ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการในดานการวิจัย และใน
ดานที่เก่ียวของ เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกบังานวิจัยที่เหมาะสม
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบัการวิจัย เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ 
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุม
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวิจัยทั้งใน 
และตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานวิจัย หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 หรือนักวิจัย ระดับ 4 หรือนักวิจัย ระดับ 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบั
งานวิจัย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิจัย ระดับ 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษ 
และมีประสบการณสูงมากทางดานการวิจัย โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับใน 
วงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจน 
มีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานงานวิจัยของ
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน      วิชาการอาชีวบําบัด 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด และฟนฟู สมรรถภาพผูปวยโรคจิต โรค
ประสาท ยาเสพติด บุคคลปญญาออน และผูปวยที่มีบคุลิกภาพแปรปรวนหรือพิการ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏบิัติ
เก่ียวกับการนิเทศงาน และฝกอบรมวิชาการอาชีวบําบดั เพ่ือพัฒนาขาราชการผูปฏิบัติงานดานอาชีวบําบัดใน
หนวยงานจิตเวช และหนวยงานอ่ืน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 
นักวิชาการอาชีวบําบัด 3   ระดับ 3  
นักวิชาการอาชีวบําบัด 4   ระดับ 4  
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5   ระดับ 5  
นักวิชาการอาชีวบําบัด 6   ระดับ 6  
นักวิชาการอาชีวบําบัด 7   ระดับ 7 
นักวิชาการอาชีวบําบัด 8   ระดับ 8  
นักวิชาการอาชีวบําบัด 9   ระดับ 9 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการอาชีวบําบัด 3   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานอาชีวบําบัดที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคาํส่ังอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกับงานอาชีวบําบัด โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ชวยนเิทศงานอาชีวบําบัด เพ่ือพัฒนาขาราชการผูปฏิบัติงานดานอาชีวบําบัดในหนวยงานจิตเวช และ
หนวยงานอ่ืนเปนตน ชวยกาํหนดหลักสูตร และเตรยีมอุปกรณ คูมือ และเอกสารที่เก่ียวของกับ การฝกอบรม 
อาชีวบําบัด ชวยจัดทําเอกสารดานอาชีวบาํบัดเผยแพรแกประชาชนทั่วไปและหนวยงานที่เก่ียวของใหเขาใจถึง
คุณประโยชนของงานอาชีวบําบัดตอผูปวยจิตเวช และผูปวยที่มีบุคลกิภาพแปรปรวนหรือพิการ และเพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงงาน ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           1. มีความรูความสามารถในงานอาชีวบําบัดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่ 
           2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ  ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ 
           3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย 
           4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่ 
           5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
           6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการอาชีวบําบัด 4 

   

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานอาชีวบําบัดที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานอาชวีบําบัด  โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
นิเทศงานอาชวีบําบัดและฝกอบรมวิชาการอาชีวบําบัด เพ่ือพัฒนาขาราชการผูปฏบิัติงานดานวชิาการอาชีว
บําบัดในหนวยงานจิตเวชและหนวยงานอ่ืน วางแผนกาํหนดหลักสูตร การฝกอบรมวิชาอาชีว บาํบัด จัดทํา
เอกสารวิชาการทางดานวิชาการอาชีวบําบัดเผยแพรแกประชาชนทัว่ไป  และหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหเขาใจ
ถึงคุณประโยชนของงานวชิาการอาชีวบาํบัดตอผูปวยจิตเวชและผูปวยที่มีบคุลิกภาพแปรปรวนหรือพิการ และ
เพ่ือเปนแนวทางในการปรบัปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานใน
หนาที่  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
                                                                                ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานอาชีวบําบัดที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเร่ิมบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิหรือคําส่ังในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานอาชวีบําบัด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน นิเทศงานอาชีวบําบัดและฝกอบรมวิชาอาชีวบําบัดเพ่ือพัฒนาขาราชการผูปฏิบัติงานดานวิชาการอา
ชีวบําบัดในหนวยงานจิตเวชและหนวยงานอ่ืน วางแผนกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมวิชาการอาชีวบําบัด 
จัดทําเอกสารวิชาการทางดานวิชาการอาชีวบําบัดเผยแพรแกประชาชนทั่วไป และหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือให
เขาใจถึงคุณประโยชนของงานวิชาการอาชีวบําบัดตอผูปวยจิตเวช และผูปวยที่มีบคุลิกภาพ แปรปรวน และ
เพ่ือเปนแนวทางในการปรบัปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนแผนกจิตเวชของโรงพยาบาล 
เปนตน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานอาชีวบําบัด  เผยแพรผลงานดานอาชีวบําบัด 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานอาชีวบําบดั  
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป   โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการอาชวีบําบัด 4 แลว จะตอง  
           1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
           2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ  
 
 
 

 
                                                                                 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานอาชีวบําบัดที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานอาชีวบาํบัด โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู  ความสามารถ และ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

         ปฏิบตัิงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานอาชีวบําบัด โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน นิเทศงานอาชวีบําบัด และฝกอบรมวิชาอาชีวบําบัด เพ่ือ
พัฒนาขาราชการผูปฏิบัติงานดานอาชีวบําบัดในหนวยงานจิตเวชและหนวยงานอ่ืน วางแผนกาํหนดหลักสูตร
การฝกอบรมวิชาอาชีวบําบัดจัดทําเอกสารวิชาการทางดานอาชีวบําบัด เผยแพรแกประชาชนทั่วไป และ
หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหเขาใจถึงคุณประโยชนของงานอาชีวบําบัดตอผูปวยจิตเวชและผูปวยที่มีบุคลิกภาพ
แปรปรวน และเพื่อเปนแนวทางในการปรบัปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนแผนกจิตเวช
ของโรงพยาบาล ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานอาชีวบําบัด เปนตน 
เผยแพรผลงานทางดานอาชีวบําบัดทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกบังาน 
อาชีวบําบัด จัดทาํเอกสารวชิาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5  และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป   โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชวีบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5  และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักอาชีวบําบดั 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญในหนาที่และมีประสบการณ                          
 
 
                                                                           
                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานอาชีวบําบัดทีมี่ขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานอาชีวบาํบัด โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ  
ความชํานาญงานและประการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานอาชีวบําบัด 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานอาชีวบําบัด ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานอาชีวบําบัด ศึกษา 
คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานอาชวีบําบัด เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงาน
ในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการอาชวีบําบัด 6 แลว จะตองมีความสามารถใน
การบริหารและจัดระบบงาน หรือ มีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการอาชีวบําบัด 8 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
อาชีวบําบัดทีมี่ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบตัิงานในฐานะผูชํานาญการในงานอาชีวบาํบัดโดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานอาชีวบําบัดสูง
มากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานอาชีวบาํบัดใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกาํหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานอาชีวบําบัดใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ให
คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานอาชีวบําบัด  ศึกษา คนควา   หาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานอาชีวบําบัด เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกบังานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผิดชอบ การใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยงัทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4  หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5  และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป   โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5  และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการอาชวีบําบัด 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน        
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                             นักวิชาการอาชีวบาํบัด  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานอาชีวบําบัดที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานอาชีวบาํบัด โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมนิผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานอาชีวบําบัด.
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานอาชีวบําบัด 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานอาชีวบําบดั  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานอาชีวบําบัด ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เก่ียวกับปญหาท่ีมีความยุงยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานอาชีวบําบัด และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
อาชีวบําบัด และในดานที่เก่ียวของ และนาํมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานอาชีวบําบัด เปนตน  ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานอาชีวบําบัด 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  
เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบัน
หรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกบังานอาชีวบําบัด ทั้งในและตางประเทศ   และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3 หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4 หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                          

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอาชีวบําบัด 3  หรือนักวิชาการอาชีวบําบัด 4  หรือ
นักวิชาการอาชีวบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการอาชีวบําบดั 8 แลว 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานอาชีวบําบัดแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานอาชีวบําบัดแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                       วิชาการสัตวบาล 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบตัิงานสตัวบาล ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับงานสัตวบาล 
เชน การวางแผนงานสัตวบาล การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติเก่ียวกับงานสัตวบาล การคนควาทดลองและ
วิจัยเก่ียวกับการสงเสริมการเลี้ยงสัตว การปรับปรุงบํารุงพันธุและการผสมพันธุสัตว การขยายและแพรพันธุสัตว 
การคนควาและปรับปรุงคณุภาพอาหารสัตว การเสนอแนะความรู หลักการและวธิีการใหม ๆ ทางสัตวบาล เปน
ตน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

นักวิชาการสตัวบาล 3  ระดับ 3  
นักวิชาการสตัวบาล 4  ระดับ 4  
นักวิชาการสตัวบาล 5  ระดับ 5  
นักวิชาการสตัวบาล 6  ระดับ 6  
นักวิชาการสตัวบาล 7 ระดับ 7  
นักวิชาการสตัวบาล 8  ระดับ 8 
นักวิชาการสตัวบาล 9 ระดับ 9  
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการสตัวบาล 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสัตวบาลที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําส่ังอยางกวางๆและอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานสัตวบาล โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน สงเสริมการเลี้ยงสัตว ปรับปรุงบํารุงพันธุ คัดเลือก ตอน และผสมพันธุสัตว รีดนม สุขาภิบาลโรงเรือน
สําหรับสัตว ปลูกพืชอาหารสัตว คิดคนสตูรอาหารสัตว ถนอมอาหารสัตว ควบคุมและแกไขทะเบียนและสถิติ
เก่ียวกับสัตวที่อยูในหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาโยกยายพันธุ คัดเลือกสัตวพันธุดี
และเหมาะสม สํารวจปริมาณและแหลงกําเนิดอาหารสัตว เก็บตวัอยางวิเคราะห ทดลองและปรบัปรุงคุณภาพ
พืชอาหารสัตว ใหคําแนะนาํทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว เปนตน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
            1. มีความรูความสามารถในงานสัตวบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
            2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
            3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกบัเหตุการณปจจุบนัในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
            4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
            5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

  6.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน   
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ชื่อตําแหนง     นักวิชาการสตัวบาล 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสัตวบาลที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคาํส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานสตัวบาล โดยปฏบิัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สงเสริม 
การเลี้ยงสัตว ปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว คัดเลือก ตอน และผสมพันธุสตัว รีดนม สุขาภิบาลโรงเรือนสําหรับสัตว 
ปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว และอาหารสัตวประเภทอ่ืน ๆ คิดคนสูตรอาหารสัตว ถนอมอาหารสัตว เปนตน 
วางแผนปฏิบตัิงาน รวบรวม ขอมูล ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

                  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล 3 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ เก่ียวกบังานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ   
         2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสัตวบาล 3 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ 

แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานสัตวบาลที่คอนขางยากมากโดยใชความคิดริเริ่มบางมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังในบาง
กรณี และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานสตัวบาล โดยปฏบิัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษา คนควา ทดลองงานทางสัตวบาล เก่ียวกับการสงเสริมการเลี้ยงสัตว การปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว 
การคัดเลือก ตอน และผสมพันธุสัตว การปรับปรุงคณุภาพพืชอาหารสัตว และอาหารสัตวประเภทอ่ืน ๆ การ
คิดคนและปรบัปรุงสูตรอาหารสตัว การถนอมอาหารสัตว เปนตน วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานสัตวบาล 
เผยแพรผลงานทางดานสัตวบาล ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 หรือนักวิชาการสตัวบาล 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสตัวบาล หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัตริาชการเก่ียวกับงานสตัวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสัตวบาล 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสัตวบาลที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสัตวบาล โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ และ
ความชํานาญงานประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสัตวบาล โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศกึษา คนควา ทดลองทางสัตวบาล เก่ียวกับการสงเสรมิ
การเลี้ยงสัตว การปรับปรุงบํารุงพันธุสัตว การคัดเลือก ตอน และผสมพันธุสัตว การปรับปรุงคณุภาพอาหาร
สัตว การถนอมอาหารสัตว คิดคน และปรบัปรุงสูตรอาหารสัตว การปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว และอาหาร
ประเภทอ่ืน ๆ การควบคุมคณุภาพอาหารสัตว การสํารวจแหลงอาหารสัตว เปนตน วิเคราะหหรือสังเคราะห 
หรือวิจัยทางดานสัตวบาล เผยแพรผลงานทางดานสัตวบาล ทําความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เก่ียวกับงานสตัวบาล จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม ในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 หรือนักวิชาการสตัวบาล 4 หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 หรือนักวิชาการสตัวบาล 4 หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสัตวบาล 5 แลวจะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานสัตวบาลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสัตวบาล โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสัตวบาลสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานสัตวบาล 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สัตวบาล  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานสตัวบาล ศึกษา คนควา หาวธิีการ
ในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานสัตวบาล เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบั
งานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ          

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน  
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบตังิานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 หรือนักวิชาการสตัวบาล 4 หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล 3 หรือนักวิชาการสัตวบาล 4 หรือนักวิชาการ
สัตวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสัตวบาล 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการสตัวบาล 8  

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานสัตวบาล ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสัตวบาล โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหม 
ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตดัสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสัตวบาล  

สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานสัตวบาลใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานสตัวบาล ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานสตัวบาล ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานสัตวบาล ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานสัตวบาล 
เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ การใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักวิชาการสัตวบาล 3 หรือนักวิชาการสัตวบาล 4 หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 
 



60-8 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 หรือนักวิชาการสตัวบาล 4 หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสัตวบาล 7 แลว จะตองมีความชาํนาญงานใน

หนาที่และมีประสบการณสงูมากเปนพิเศษ 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักวิชาการสัตวบาล 9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานสัตวบาลที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานสัตวบาล  โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานสัตวบาล โดยปฏิบตัิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานสัตวบาล ปฏบิัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานสัตวบาล  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและ
วิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วจัิย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานสัตวบาล 
ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานสัตวบาล ศึกษา วเิคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เก่ียวกับปญหาท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานสัตวบาล 
และแนวทางแกไขปญหา  ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการดานสัตวบาล และในดานที่เก่ียวของ และนํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานสัตวบาล  ใหการ
บริการและเผยแพรความรูทางดานสัตวบาล ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆเก่ียวกับงานสัตวบาล ทั้งในและตางประเทศ   และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3 หรือนักวิชาการสตัวบาล 4 หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                     

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักวิชาการสตัวบาล 3  หรือนักวิชาการสตัวบาล 4  หรือ
นักวิชาการสตัวบาล 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสัตวบาล 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสัตวบาล แกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการที่เก่ียวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสัตวบาล แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

สายงาน                                                     วิชาการประมง 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  

         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานประมง ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกบัการศึกษา 
วิเคราะห วิจัยเก่ียวกับสัตวนํ้าจืดและน้ํากรอย เพ่ือวางมาตรการในการอนุรักษและบริหารการประมง คนควา
ทดลองเก่ียวกบัการผสมเทยีม เพาะเลี้ยงและคัดเลือกพันธุ เพ่ือปรับปรุงใหมีคุณลักษณะดีขึ้น คนควาวิจัย
คุณคาทางอาหาร โรคพยาธิและศัตรูอ่ืนของสัตวนํ้า ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ในการเลี้ยงสัตวนํ้า และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

 
                         
       
    
    
   
 
 
              
 

 
 
 
 
                                                                               ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548         
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการประมง 3  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานประมงที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานประมง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ศึกษาชนิดของประชากรและอนุประชากรปลาในแหลงนํ้าตาง ๆ แหลงและฤดูวางไข การอพยพยายถิ่น ที่อยู 
การเปลี่ยนแปลงของประชากร เปนตน ศึกษา วเิคราะหคุณสมบัตขิองน้ํา วิเคราะหอาหาร ธรรมชาติของปลา 
เชน แพลงตอนเบนโธส ตลอดจนสภาพแวดลอมของแหลงนํ้าในดานนิเวศนวิทยาของปลา เพ่ือปรับปรุงแหลง
นํ้าและเพ่ิมผลผลติ ศึกษาทดลองเกี่ยวกบัการเพาะเลีย้งหรือผสมเทียมสัตวนํ้าทีมี่คุณคาทางเศรษฐกิจ ศึกษา
ทดลองการผสมและใหอาหารสัตวนํ้าใหไดสัดสวนถูกตอง ศึกษาทดลองเก่ียวกับโรคพยาธิและศัตรขูองปลาและ
สัตวนํ้า ตลอดจนวิธีปองกันรักษาหรือควบคุมโรคที่เกิดขึ้น ใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการเก่ียวกับการ
เพาะเลี้ยงสตัวนํ้าจืดและสตัวนํ้ากรอยแกประชาชนตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานประมงอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่ 
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
                                                                                       

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548  
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ชื่อตําแหนง                                              นักวิชาการประมง 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานประมงที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานประมง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา
เก่ียวกับชีววทิยาการประมงในแหลงนํ้าตาง ๆ ศึกษาชวีประวัติและพฤติกรรมของปลาและสัตวนํ้าบางชนิด 
ศึกษาทดลองการใหอาหารสัตวนํ้าเพ่ือเรงอัตราการเตบิโต ศึกษาเกีย่วกับการกําจัดศัตรูพืชของปลาและสตัวนํ้า 
วางแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการเก่ียวกับอนุกรมวธิานปลาและสตัวนํ้าจืดและน้ํากรอย ศึกษาทดลอง 
เพาะเลี้ยง หรือผสมเทียมสัตวนํ้าที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ศึกษาเก่ียวกับการบรูณะแหลงนํ้าและการบริหาร
แหลงนํ้าตามหลักวิชาการประมง เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ
แกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการประมง 3 แลวจะตอง  
        1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
        2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
          
 
 
 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการประมง 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานประมงที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิหรือคาํส่ังในบางกรณี
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานประมง โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษาวิจัยงานประมงน้ําจืดหรือประมงน้ํากรอยดานใดดานหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญและมีปญหายุงยากในการ
ปฏิบัต ิเชน การทดลองเพาะเลี้ยงปลาหรือสัตวนํ้าบางชนิด การสํารวจทางชีววิทยาการประมงในแหลงนํ้า การ
บริหารการประมง การวิเคราะหคุณสมบัตขิองน้ําในทางเคมีและฟสิกส การทดลองคนควาเก่ียวกบัประมงตาม
สภาพลมฟาอากาศและสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งสถานี การเพาะพันธุปลาและสตัวนํ้าอ่ืนใหมีจํานวนพอเพียง
แกการจําหนายและแจกจายแกผูเลี้ยงสัตวนํ้า การสงเสริมอาชีพการประมงและการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า การ
เผยแพรความรูและสาธติเทคนิคการเลี้ยงปลาและสตัวนํ้าอ่ืนใหแกผูประกอบอาชพีการเพาะเลีย้งสัตวนํ้า และ
ประชาชนทัว่ไป การสํารวจและวางแผนในการปรับปรงุแหลงนํ้าเพ่ือใหไดผลผลติทางประมงสูงสุดและเพ่ือ
ประเมินผลผลติของธรรมชาติ การศึกษาทดลองใชยากําจัดศัตรูของสตัวนํ้า เปนตน ศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานประมง เปนตน เผยแพรผลงานทางดานการประมง ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานประมง หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
        3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการประมง 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการประมง 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานประมงที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานประมง โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประมง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษาคนควาเก่ียวกับการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าชนิดและแบบตาง ๆ 
การวิจัยเก่ียวกับอาหาร โรค พยาธิ และการกําจัดศัตรขูองสัตวนํ้าชนิดตาง ๆ การวิจัยเฉพาะเรือ่ง การสํารวจ
แหลงเพาะเลีย้งสัตวนํ้าและพืชนํ้าบางชนิด การสงเสริมอาชีพประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การเผยแพร
ความรูและสาธิตเทคนิคการประมงและการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าแกชาวประมงและประชาชน ทัว่ไป ศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานประมง เผยแพรผลงานทางดานประมง ทําความเห็น 
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานประมง จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่ 
มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ  ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการ
เก่ียวกับงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการประมง 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรงุนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 
                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการประมง 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานประมงที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานประมง โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประการณสูงมากโดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประมงสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวจัิยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานประมง 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมง ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานประมง ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเก่ียวกับงานประมง เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวม
ประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในความรับผิดชอบ เชน ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ  
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการ
เก่ียวกับงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการประมง 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการประมง 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานประมงที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํนาญการในงานประมง โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถความชํานาญ
งาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกีารใหมๆ มาใช
ในการปฏิบตังิาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประมงสูงมากเปน
พิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยทีก่อใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานการประมงใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานประมง ควบคมุตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานประมงใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการ
ดําเนินการเก่ียวกับงานประมง ศกึษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานประมง  เปนตน  
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ เชน ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง  5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง  5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการประมง 7 แลวจะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงูมากเปนพิเศษ 
 
 
 
 

 
 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักวิชาการประมง  9 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการประมงที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่ อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานการประมง โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม 
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานประมง  โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตาง ๆ ในงานประมง ปฏิบัติ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานการประมง ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานการประมง ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการ
ประมง ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานประมงและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานประมงและใน
ดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิย
ทางดานประมง เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานประมง ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวม
ประชุมหรือเจรจาปญหาตาง ๆ เก่ียวกับงานประมงทั้งในและตางประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวชิาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการ
เก่ียวกับงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง 3 หรือนักวชิาการประมง 4 หรือนักวิชาการ
ประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประมง 8 แลว 
         1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานประมงแกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
        2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานการประมงแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการประมง  10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบตัิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพเิศษในงานประมง  โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานประมง  โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรือ
งานที่ตองการความ เชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน 
โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน   และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
ประมง  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน
การประมง  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบตังิานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่
เปนประโยชนตองานประมงเปนอยางมาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการ
วิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานประมง  ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานประมง  ศึกษา วิเคราะหหรือวิจัย และ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน    ที่มีความยุงยากซับซอนมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใน
ดานประมง  และในดานที่เก่ียวของ และนาํมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานประมง  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานประมง  ที่เหมาะสม
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการการประมงในระดับชาติ
หรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทน
ของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ  เก่ียวกับงานการประมง  
ทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการประมง  3 หรือนักวิชาการประมง  4 หรือ 
นักวิชาการประมง   5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานประมง  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการประมง 3 หรือนักวิชาการประมง 4 หรือ 
นักวิชาการประมง 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานประมงหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการประมง 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษและมีประสบการณสูงมากทางดานการประมงโดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดาน 
ประมงแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน เอกสารสนเทศ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ ซ่ึงมีลักษณะงาน
เก่ียวกับการจัดหาและคัดเลอืกหนังสือ และเอกสารในสาขาวิชาเฉพาะเขาหองสมุด หรือศูนยเอกสาร วิเคราะห 
และจัดหมวดหมูหนังสือและเอกสาร ทําบัตรรายการบรรณานุกรม ทําดรรชนี ทําสารสังเขป จัดทําคูมือ
การศึกษา คนควา และแนะแนวการอาน การใชหนังสือและเอกสารสาขาวิชาเฉพาะ ใหบริการแกผูใชหองสมุด 
หรือศูนยเอกสาร จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ศึกษา คนควาการจัดระบบงานที่เหมาะสมของหองสมุด หรือ
ศูนยเอกสาร และ ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

นักเอกสารสนเทศ 3   ระดับ 3 
นักเอกสารสนเทศ 4   ระดับ 4 
นักเอกสารสนเทศ 5   ระดับ 5 
นักเอกสารสนเทศ 6   ระดับ 6 
นักเอกสารสนเทศ 7   ระดับ 7 
นักเอกสารสนเทศ 8   ระดับ 8 
นักเอกสารสนเทศ 9   ระดับ 9 
  

  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 3 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ ที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยาง
กวางๆ และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยาง เชน การพิจารณาจัดหา และคัดเลือกเอกสารเขาหองสมุด หรือศูนยเอกสาร การวิเคราะห
ใหเลขหมูหนังสือ หรือเอกสาร ทําดรรชนี ทําบรรณานุกรมสารสังเขป ควบคุมตรวจสอบการใหบริการแกผูใช
หองสมุด หรือศูนยเอกสาร พิจารณาจัดสง หนังสือหรือเอกสารแลกเปลี่ยนกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
นอกประเทศ ศึกษาคนควา เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข ระบบการทํางานของหองสมุด หรือศูนยเอกสารทั้งดาน
วิชาการ และบริการแกผูใช ควบคุมดูแลรกัษา และตรวจสอบสภาพหนังสือหรือเอกสาร หรือโสตทัศนวสัดุ เพ่ือ
ซอมแซม หรือหาวิธีการเก็บรักษาใหดีทีสุ่ด จัดโครงการสงเสริมการอาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
          1. มีความรูความสามารถในงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
          2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
          3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
          4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
          5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหต ุ
            6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัหิรือคําส่ังอยางกวางๆ และ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ  
หลายอยาง เชน การพิจารณาจัดหา และคัดเลือกเอกสารเขาหองสมุด หรือศูนยเอกสาร การวิเคราะหใหเลขหมู
หนังสือ หรือเอกสาร ทําดรรชนี ทําบรรณานุกรมสารสังเขป ควบคมุตรวจสอบการใหบริการแกผูใชหองสมุด 
หรือศูนยเอกสาร พิจารณาจัดสง หนังสือหรือเอกสารแลกเปลีย่นกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและนอก
ประเทศ ศึกษาคนควา เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข ระบบการทํางานของหองสมุด หรือศูนยเอกสารทั้งดาน
วิชาการ และบริการแกผูใช ควบคุมดูแลรกัษา และตรวจสอบสภาพหนังสือหรือเอกสาร หรือโสตทัศนวสัดุเพ่ือ
ซอมแซม หรือหาวิธีการเก็บรักษาใหดีทีสุ่ด จัดโครงการสงเสริมการอาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน   ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

       1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเอกสารสนเทศ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

        2.ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

      นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักเอกสารสนเทศ 3 แลว จะตอง  
       1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สงักัด  

       2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเร่ิมบาง มีคูมือ หรือแนว

ปฏิบัติ หรือคาํสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด    
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การพิจารณาจัดหา และคัดเลือกเอกสารเขาหองสมุด หรือศูนยเอกสาร        
การวิเคราะหใหเลขหมูหนังสือ หรือเอกสาร ทําดรรชนี ทําบรรณานุกรมสารสังเขป ควบคุมตรวจสอบการ
ใหบริการแกผูใชหองสมุด หรือศูนยเอกสาร พิจารณาจัดสง หนังสอืหรือเอกสารแลกเปลี่ยนกับหนวยงานตางๆ 
ทั้งภายในและนอกประเทศ ศึกษาคนควา เสนอแนะ ปรับปรุง แกไขระบบการทํางานของหองสมุด หรือศูนย
เอกสารทั้งดานวิชาการ และบริการแกผูใช ควบคุมดูแลรักษา และตรวจสอบสภาพหนังสือหรือเอกสาร หรือ
โสตทัศนวัสดุ เพ่ือซอมแซม หรือหาวิธีการเก็บรักษาใหดีที่สุด จัดโครงการสงเสริมการอาน ศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ เผยแพรผลงานทางดานเอกสาร
สนเทศหรือบรรณารักษ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบคําถามและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเอกสารสนเทศ 3 หรือนักเอกสารสนเทศ 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศ
หรือบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเอกสารสนเทศ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ       
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักเอกสารสนเทศ 4 แลว จะตอง  
            1. มีความรูความเขาใจในหลกัการบริหารงานบุคคล  
            2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัติ
นอยมาก และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาใน
งานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณดานเอกสารสนเทศหรือ 
บรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษาและวเิคราะหการจัดหมูหนังสือ หรือ
เอกสาร วางแผน ใหบริการ และอํานวยความสะดวกแกผูใชหองสมุด หรือศูนยเอกสาร การวิเคราะห วิจัย และ
การพัฒนาการจัดหาหนังสือและเอกสารตางๆ จัดทําบรรณานุกรม หรือคูมือตาง ๆ เพ่ือใชในการศึกษาคนควา
หนังสือ หรือเอกสารในหองสมุด หรือศูนยเอกสารการเผยแพร และจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ศึกษาคนควา
วิธีการ และเทคนิคใหมดานบรรณารักษ หรือเอกสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะการปรับปรุงเก่ียวกบั
ระเบียบและวธิีปฏิบตัิงานในหองสมุด หรือศูนยเอกสาร  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห  หรือสังเคราะห หรือ
วิจัยงานทางดานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ เผยแพรผลงานทางดานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ ทํา
ความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศกึษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆเก่ียวกบังานในหนาที่      
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน    
ของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเอกสารสนเทศ 3 หรือนักเอกสารสนเทศ 4 หรือ 
นักเอกสารสนเทศ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเอกสารสนเทศ 3 หรือนักเอกสารสนเทศ 4 หรือ 
นักเอกสารสนเทศ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักเอกสารสนเทศ 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรงุนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
        ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษที่มี    
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทาํงานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนด
แนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเอกสารสนเทศ 
หรือบรรณารักษสูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ยากเปนพิเศษ เชน ปฏิบัติ
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ  ทํา
ความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ ศึกษา คนควา 
หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเอกสารสนเทศ 3 หรือนักเอกสารสนเทศ 4 หรือนักเอกสาร 

สนเทศ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเอกสารสนเทศ 3 หรือนักเอกสารสนเทศ 4 หรือ                
นักเอกสารสนเทศ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักเอกสารสนเทศ 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับ หนวยงาน
ดานเอกสารสนเทศท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมขีั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบตัิงานในฐานะผูชํานาญการในงานเอกสารสนเทศหรืองานบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางให
เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเอกสารสนเทศ

หรืองานบรรณารักษสูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัย
ที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนคิวิธีการในงานเอกสารสนเทศใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้นศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเอกสารสนเทศ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานเอกสารสนเทศ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  
ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศ ศกึษา คนควา   
หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
                                                        
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเอกสารสนเทศ 3 หรือนักเอกสารสนเทศ 4 หรือ                 
นักเอกสารสนเทศ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรืองานบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเอกสารสนเทศ 3 หรือนักเอกสารสนเทศ 4 หรือ                  
นักเอกสารสนเทศ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดย     
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรืองานบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว              
ไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ    
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักเอกสารสนเทศ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน        
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดย
ตองคิดริเริ่ม  ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน
โครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานเอกสารสนเทศ
หรือบรรณารักษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน
เอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตอ
งานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ ศึกษา วิเคราะห สงัเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห 
วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะห และวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ 
ศึกษา วเิคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
ทางดานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ และแนวทางแกไขปญหา  ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการดาน   
เอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกบัลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานเอกสารสนเทศหรอืบรรณารักษ ใหการบริการและเผยแพร
ความรูทางดานเอกสารสนเทศตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
            1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักนักเอกสารสนเทศ 3 หรือนักสารสนเทศ 4 หรือนักเอก
สารสนเทศ 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                   
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเอกสารสนเทศ 3 หรือนักเอกสารสนเทศ 4 หรือนักเอกสาร 
สนเทศ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักเอกสารสนเทศ 8 แลวจะตอง 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานเอกสารสนเทศหรือ
บรรณารักษแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหปรึกษาแนะนําดานงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน           วิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรการแพทยเพียงดานใดดานหนึ่งในสาขาเคมี 

ชีวเคมี ฟสิกส จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวทิยา เซลลวิทยา หรือแขนงอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของกับสุขภาพของมนุษย อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ ฯลฯ ซ่ึงมีลักษณะงานที่
ปฏิบัตเิก่ียวกบัการศึกษาคนควา วิจัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห สิ่งตวัอยางที่มีผลตอสุขภาพของมนุษย โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งดังกลาวขางตน เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย 
คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวงัโรค การสงเสริมสุขภาพ  
การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ การพัฒนาวิชาการทางวทิยาศาสตรการแพทยดานใด ดานหนึ่ง 
ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเคร่ืองมือ นํ้ายา การผลิตน้ํายาและชวีวตัถ ุรวมทั้งการให
คําปรึกษา แนะนํา สอน ฝกอบรม เผยแพร และปฏิบตัหินาที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 

  
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  

 
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3  ระดับ 3  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 4  ระดับ 4  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 5  ระดับ 5  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 6  ระดับ 6  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 7  ระดับ 7  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 8  ระดับ 8  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 9  ระดับ 9  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 10  ระดับ 10  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําส่ังอยางกวางๆ 
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกับงานวทิยาศาสตรการแพทย โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน เก็บรักษาสิ่งตัวอยาง ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งในสาขาเคมี ชีวเคมี ฟสิกส ชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด อิมมิว
โนวิทยา พิษวิทยา เซลลวทิยา หรือแขนงอ่ืนที่เก่ียวของกับสุขภาพของมนุษย อณูชีววิทยา การตรวจการเขา
กันไดของเนื้อเยื่อ ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหต ุวเิคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา 
การปองกันและเฝาระวังโรค การสงเสริมสุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทยดานใดดานหนึ่ง ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใช
เคร่ืองมือ นํ้ายา การผลิตนํ้ายาและชวีวตัถุ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
1. มีความรูความสามารถในงานวิทยาศาสตรการแพทยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน ในหนาที่  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ของประเทศไทย  
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
5. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัหิรือคําส่ังอยางกวางๆและอยูภายใต

การกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีย่ากเก่ียวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง เชน เก็บรักษาสิ่งตัวอยาง ปฏิบัตกิารตรวจ ทดสอบ วิเคราะห โดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร และ
เทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งในสาขาเคมี ชวีเคมี ฟสิกส ชีววิทยา จุลชวีวทิยา ปรสิตวิทยา คลังเลอืด  
อิมมิวโนวิทยา พิษวทิยา เซลลวิทยา หรือแขนงอ่ืนที่เก่ียวของกับสขุภาพของมนุษย อณูชีววทิยา การตรวจการ
เขากันไดของเนื้อเยื่อ ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉยั คนหา สาเหตุ วิเคราะหความรุนแรง ติดตาม
ผลการรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค การสงเสริม สุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทยดานใดดานหนึ่ง ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใช
เคร่ืองมือ นํ้ายา การผลิต นํ้ายาและชวีวตัถ ุเปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่และปฏบิตัิ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิทยาศาสตรการแพทย 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ  

2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 แลว จะตอง  

         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบตัิ หรือ

คําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมากเก่ียวกบัวิทยาศาสตรการแพทย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง เชน เก็บรักษาสิ่งตัวอยาง ปฏิบัติการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห วิจัยโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งในสาขาเคมี ชีวเคมี ฟสิกส ชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลัง
เลือด อิมมิวโนวิทยา เซลลวิทยา หรือแขนงอ่ืนที่เก่ียวของกับสุขภาพของมนุษย อณูชีววิทยา การตรวจการเขา
กันไดของเนื้อเยื่อ ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหต ุวเิคราะหความรุนแรง ติดตามผลการรักษา 
การปองกันและเฝาระวังโรค การสงเสริม สุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
วิชาการทางวทิยาศาสตรการแพทยดานใดดานหนึ่ง ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใชเคร่ืองมือ 
นํ้ายา ผลิตน้ํายา และชวีวตัถุ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิทยาศาสตร
การแพทย เปนตน เผยแพรผลงานทางดานวิทยาศาสตรการแพทย  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือนักวิชาการ

วิทยาศาสตรการแพทย 4  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวทิยาศาสตร
การแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก 
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวทิยาศาสตรการแพทย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาใน
งานที่รับผิดชอบใหสําเรจ็ตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  

ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณทางดานวิทยาศาสตร
การแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สนับสนุนการคนควาวิจัย สอน ฝกอบรม ให
คําปรึกษา แนะนํา ใหการบริการหรือเผยแพรวิชาการ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ วิเคราะห
ความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การปองกันและเฝาระวังโรค การสงเสริม สุขภาพ การพิสูจนหลักฐาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาวิชาการ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานใดดานหนึ่งใน
สาขาเคมี ชีวเคมี ฟสิกส ชีววิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลลวิทยา 
หรือแขนงอื่นที่เก่ียวของกับสุขภาพของมนุษย อณูชีววิทยา การตรวจการเขากันไดของเนื้อเยื่อ ฯลฯ ติดตาม
และประเมินผล กําหนดวิธีการทดสอบและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน เผยแพรผลงานทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวิทยาศาสตร
การแพทย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือวิทยาศาสตรการแพทย 4 
หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือวิทยาศาสตรการแพทย 4 
หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และ ไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 5 แลวจะตองมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
  
 
 
 
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบตัิงานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีขอบเขตเน้ือหา

ของงานหลากหลาย และมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางาน
ที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิทยาศาสตรการแพทยโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยสูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทาง
วิธีการในงานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและ
ดําเนินการเก่ียวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงาน
วิทยาศาสตรการแพทยเปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และช้ีแจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบตัิงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือ  
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวทิยาศาสตรการแพทย หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือ                 
นักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานดานวิทยาศาสตรการแพทย 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 6 แลว จะตองมี
ความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก
ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ 
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบตัิงานในฐานะผูชาํนาญการในงานวิทยาศาสตรการแพทย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสม
เพ่ือหาวิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจคิดในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จ
ตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยสูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานวิทยาศาสตรการแพทยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือสังเคราะหหรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย  ศึกษา คนควา   หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานการวิทยาศาสตรการแพทย
เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือ นักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือ นักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวทิยาศาสตรการแพทย หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 7 แลว จะตองมีความ
ชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  

 
 

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรการแพทย  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดย
ตองคิดริเริ่ม  ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน
โครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยโดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน
วิทยาศาสตรการแพทย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองาน
วิทยาศาสตรการแพทย  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย 
ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห 
และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานวทิยาศาสตรการแพทย.ศึกษา วเิคราะห หรือวิจัยเพ่ือ
เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิทยาศาสตรการแพทย 
และแนวทางแกไขปญหา  ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทยและในดานที่เก่ียวของ 
และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทย เปนตน  ใหการบริการและเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้  เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือรัฐบาลใน
การเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกบังานวิทยาศาสตรการแพทยทัง้ในและตางประเทศ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําปรึกษา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือ นักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือ นักวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 7 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวทิยาศาสตรการแพทย หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลว ไมนอยกวา 1 ป  
     
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 8 แลว  
1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญ จะตองมีความเชีย่วชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน

ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิทยาศาสตรการแพทยแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เก่ียวของ  

2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษและมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานวิทยาศาสตรการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษในงานวิทยาศาสตรการแพทยโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก  และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทยโดยตอง
กํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนา
ทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และ
จัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตาม
ประเมินผล ประสานงาน   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทยโดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงาน
วิจัยตางๆ ในงานวิทยาศาสตรการแพทย  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยทีก่อใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิทยาศาสตรการแพทยเปนอยางมาก  ศึกษา 
วิเคราะห  สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลกัเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานวิทยาศาสตรการแพทย ศึกษา วิเคราะห  สงัเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย ศกึษา วิเคราะห วิจัย และวนิิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็น
เก่ียวกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรการแพทยและ
ในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สําคัญทางดานวิทยาศาสตรการแพทย เสนอแนะรูปแบบและเทคนคิเก่ียวกบังานวิทยาศาสตร
การแพทยที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทยในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรอื
เจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกบังานวิทยาศาสตรการแพทยทั้งในและตางประเทศ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 3 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตร
การแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือ เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการวทิยาศาสตรการแพทย 3 หรือนักวิชาการวทิยาศาสตร
การแพทย 4 หรือนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 8 หรือ เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวทิยาศาสตรการแพทย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลว ไมนอยกวา 1 ป  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 9 แลว จะตองมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณสูงมากทางดานวิทยาศาสตรการแพทย โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชพี และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาต ิ
และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษา
และขอเสนอแนะในดานวิทยาศาสตรการแพทยแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน     นิติการ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานกฎหมายซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการพิจารณา 
วินิจฉัยปญหากฎหมาย ราง และพิจารณาตรวจรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ จัดทํา     
นิติกรรม รวมรวมขอเท็จจรงิ และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการ
เก่ียวกับวินัยขาราชการและการรองทุกขหรืออุทธรณ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ ซ่ึงตําแหนงตาง ๆ  
เหลาน้ีมีลักษณะที่จําเปนตองใชผูมีความรูความชํานาญในวิชาการทางกฎหมาย  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง 

 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  

 
นิติกร 3  ระดับ 3  
นิติกร 4  ระดับ 4  
นิติกร 5  ระดับ 5  
นิติกร 6  ระดับ 6  
นิติกร 7  ระดับ 7 

                    นิติกร 8  ระดับ 8  
                    นิติกร 9  ระดับ 9  
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ชื่อตําแหนง     นิติกร 3   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานกฎหมายท่ียากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆและอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
เชน การรางหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคบั การสอบสวนตรวจพิจารณา ดําเนินการ
เก่ียวกับวินัยขาราชการ และการรองทุกขหรืออุทธรณ การวินิจฉัยปญหากฎหมาย การดําเนินการทางคดี     
การดําเนินการเก่ียวกบัความรับผิดทางแพง จัดทํานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
             ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
           1. มีความรูความสามารถในงานกฎหมายอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
           2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
           3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
           4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
           5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
           6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง     นิติกร 4 

  
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานกฎหมายท่ียาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากเก่ียวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
รางหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ทํานิติกรรม พิจารณาวินิจฉัยปญหากฎหมาย  
การสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยขาราชการและการรองทุกข หรืออุทธรณการดําเนินการ 
ทางคดี พิจารณาตอบขอหารือปญหากฎหมาย และทางปฏิบัตทิางกฎหมาย ติดตามและประสานงานการดําเนินคดี 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิร 3 และไดดํารงตําแหนงใน ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานกฎหมายหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
หรือ 
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 3 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
          2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง     นิติกร 5 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานกฎหมายท่ีคอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิหรือคําส่ังในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน รางกฎหมาย แกไข เพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตคีวาม และวินิจฉัยปญหากฎหมาย ตอบขอ
หารือทางกฎหมายที่เก่ียวของ ศึกษาพจิารณาใหความเห็น ทั้งในขอกฎหมาย และขอเท็จจริงในการราง
กฎหมาย สอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการ เก่ียวกับวนัิยขาราชการ และการรองทุกขหรืออุทธรณ การ
ดําเนินการทางคดี ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานกฎหมาย  เผยแพรผลงานทางดาน
กฎหมายฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
   1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิร 3 หรือนิติกร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกฎหมาย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนิติกร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานกฎหมาย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว          
ไมนอยกวา 1 ป  

 3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันิติกร 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง     นิติกร 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานกฎหมายท่ียากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานกฎหมาย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ  
และความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกฎหมาย โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รางกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ ดําเนินคดีรวมกับ
พนักงาน อัยการ ตอบขอหารือของบุคคลและสวนราชการ สอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัย
ขาราชการ การรองทุกข หรืออุทธรณ ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระเบยีบ
ปฏิบัต ิตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตางๆ ที่เก่ียวกบังานกฎหมาย ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห 
หรือวิจัยงานทางดานกฎหมาย เปนตน เผยแพรผลงานทางดานกฎหมาย ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ
และดําเนินการเก่ียวกบังานกฎหมาย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบั
งานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย 
และแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตาํแหนงใน 
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกฎหมาย หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5  และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานกฎหมาย หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันิติกร 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุง
นโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     นิติกร 7 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานกฎหมายที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานกฎหมาย โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ และ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกฎหมายสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงาน
กฎหมาย ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
กฎหมายทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกบังานกฎหมาย ศึกษา คนควา หาวิธกีารใน
การแกไขปญหาเก่ียวกับงานกฎหมาย เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบั
งานในหนาที่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา 
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน 
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกฎหมาย หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนง         
ไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกฎหมาย      
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและ
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงูมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานกฎหมาย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานกฎหมาย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหาวิธีการ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานกฎหมาย 

สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานกฎหมายใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานกฎหมาย ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานกฎหมายใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย ศึกษา คนควาหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงาน
กฎหมาย เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
ในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
              ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
                                                                            
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน 
ระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานนิติการ หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                                         
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  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนง          
ไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกฎหมาย       
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานกฎหมายที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานกฎหมาย โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม  ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานกฎหมาย     
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานกฎหมาย        
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานกฎหมาย ศึกษา วเิคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานกฎหมาย ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
กฎหมาย ศึกษา วิเคราะห  วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานกฎหมาย และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานกฎหมาย
และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานกฎหมาย เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานนิติการตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลใน
การเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกบังานกฎหมายทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ 
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิร 3 หรือนิติกร 4 หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน 
ระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานกฎหมาย หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                                          

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิตกิร 3  หรือนิติกร 4  หรือนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานกฎหมาย หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 8 แลว 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานกฎหมาย แกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานกฎหมาย แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน          บริหารงานบุคคล 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานบริหารงานบุคคลของหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงมีลักษณะงาน

ที่ปฏิบตัิเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะหและตรวจสอบเกี่ยวกับตําแหนง เงินเดือน การหนวยงานและอัตรากําลัง 
การดําเนินงานดานงานบริหารงานบุคคลตาง ๆ เชน การสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการ การดําเนินการ
เก่ียวกับตําแหนงและอัตราเงินเดือน การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตัิราชการ การจัดทําทะเบียน
ประวตัิการรับราชการ การดําเนินการเก่ียวกับการออกจากราชการ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง 

 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 

บุคลากร 3  ระดับ 3 
บุคลากร 4  ระดับ 4 
บุคลากร 5   ระดับ 5 
บุคลากร 6   ระดับ 6 
บุคลากร 7   ระดับ 7 
บุคลากร 8   ระดับ 8 
บุคลากร 9   ระดับ 9 
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ชื่อตําแหนง     บุคลากร 3 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือ    
หลายอยาง เชน การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การดําเนินการเก่ียวกับการจัดสอบ  
การดําเนินการออกคําสั่งเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบังานบริหารงานบุคคล ติดตอประสานงาน
กับหนวยงานที่เก่ียวของ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหปญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียด
ขอมูลเพ่ือชี้แจงเหตุผลในการดําเนินเรื่องอนุมัติเก่ียวกบังานบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบงัคับ ดําเนินเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน จัดทํา แกไขเปลีย่นแปลงบัญชถีือจาย
เงินเดือนของขาราชการและลูกจางของหนวยงาน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานบริหารงานบุคคลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
             4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล. 
         6. มีความสามารถในติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง     บุคลากร 4 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานบรหิารงานบุคคลท่ียาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใต

การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ และบรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยาย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนงการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรการพิจารณา
ดําเนินการทางวินัย การดําเนินเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน การจัดหา แกไขเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกับประวตัิการรับราชการ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและ
แกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงบุคลากร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา  
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  หรือ  
           2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบับคุลากร 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง     บุคลากร 5 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานบรหิารงานบุคคลท่ีคอนขางยากมาก  โดยใชความคิดริเริม่บาง มีคูมือ แนวทางปฏิบตัิ     

หรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง     
หรือหลายอยาง เชน การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา      
การสอบ การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนงการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร การจัดทําทะเบียนประวตัิ การพิจารณาดําเนินการทางวนัิย การแกไขระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกับงาน
บุคคลของหนวยงานที่สังกัด เปนตน ศึกษา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานบริหารงานบุคคล เผยแพร
ผลงานทางดานบริหารงานบุคคล ฝกอบรมใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ที่ เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 หรือบุคลากร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

 นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบุคลากร 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     บุคลากร 6 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานบริหารงานบุคคล โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานบริหารงานบุคคล 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน การรับรอง
คุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อน
ตําแหนงการสงเสริมและพฒันาสมรรถนะบุคลากร การจัดทําทะเบียนประวตั ิวินิจฉัยและแกปญหาขอขัดของ
ตางๆ ในเรื่องงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบยีบที่เก่ียวของ ศึกษา คนควา 
วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานบริหารงานบุคคล เปนตน เผยแพรผลงานทางดานการ
บริหารงานบุคคล ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล จัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 หรือบุคลากร 4 หรือบุคลากร 5 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานบริหารงานบุคคล    
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบคุลากร 3 หรือบุคลากร 4 หรือบุคลากร 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   

ความรูความสามารถที่ตองการ 

           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบับคุลากร 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ    
  

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     บุคลากร 7 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานบริหารงานบุคคล โดยงานที่ปฏบิัตติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
   ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานบริหารงานบุคคล
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานบริหารงานบุคคล ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานบรหิารงานบุคคล ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุ
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
      ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 หรือบุคลากร 4 หรือบุคลากร 5 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานบริหารงานบุคคล     
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 หรือบุคลากร 4 หรือบุคลากร 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานบริหารงาน
บุคคล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
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ความรูความสามารถที่ตองการ  

            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบุคลากร 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ 
มีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
                                                                              ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     บุคลากร 8 
  
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงาน
ดานบริหารงานบุคคลที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขัน้ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก    ื
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงานตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานบริหารงานบุคคล โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานบริหารงานบุคคล

สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานบริหารงานบุคคลใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห      
หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ควบคุม 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานบรหิารงานบุคคลใหเปนไปตามมาตรฐานทีกํ่าหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน         
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไข
ปญหาเก่ียวกบังานบริหารงานบุคคล เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ เขา
รวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และวธิีการของงานในความรับผิดชอบ เชน การเปนวิทยากร การใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
           ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 หรือบุคลากร 4 หรือบุคลากร 5 และไดดํารงตําแหนง   
ในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานบริหารงานบุคคล     
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 หรือบุคลากร 4 หรือบุคลากร 5 และไดดํารงตําแหนง   
ไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานบริหารงานบุคคล 

หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบับคุลากร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     บุคลากร   9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับหนวยงาน

ดานบริหารงานบุคคลที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชีย่วชาญในงานบรหิารงานบุคคล  โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชีย่วชาญเปนทีย่อมรับ โดยตองคิดริเริ่ม 
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
       ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานบริหารงานบุคคล 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานบริหารงานบุคคล ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานบริหารงานบุคคล ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน 
ในการปฏิบตังิานบริหารงานบุคคล ศึกษา วิเคราะห วจัิยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยากมาก 
และมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานบริหารงานบุคคลและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานบริหารงานบุคคล และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานบริหารงานบุคคล ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
บริหารงานบุคคล เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทน
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานบริหารงาน
บุคคลทั้งในและตางประเทศ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
      ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

           1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 หรือบุคลากร 4 หรือบุคลากร 5 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานบริหารงานบุคคล หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 หรือบุคลากร 4 หรือบุคลากร 5 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานบริหารงาน
บุคคล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบุคลากร 8 แลว  

          1. ในฐานะผูเชีย่วชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานบริหารงานบุคลากรแก
หนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 2. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานบริหารงานบุคคลแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 
 
 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน บริหารงานทัว่ไป 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานบริหารงานทั่วไป ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิก่ียวกับการ
ติดตอ นัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีตาง ๆ เตรียมเร่ืองและเตรยีมการสําหรับประชุม จดบันทึก และ 
เรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบตัิตามมติที่ประชมุ หรือผลการปฏิบัตติามคําสั่งหัวหนาสวน
ราชการ หรือมีลักษณะงานที่ตองปฏิบตัิเก่ียวกับการควบคุมและบริหารงานหลายดานดวยกัน เชน งานธุรการ 
งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ งานแจกจายเอกสาร  
งานทะเบียนแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 

    เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 3   ระดับ 3  
        เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 4   ระดับ 4 
    เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 5   ระดับ 5  
        เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 6   ระดับ 6  
         เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 7    ระดับ 7  
          เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 8    ระดับ 8  
            เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 9     ระดับ 9  
   
    
 
 
  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง           เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคาํส่ังอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏบิัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร 
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอควร  
เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรยีมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการประชมุ บันทึกเร่ืองเสนอที่ประชมุ  
ทํารายงานการประชุม รายงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัตติามมติของที่ประชมุ
หรือผลการปฏิบัตติามคําสัง่หัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         1. มีความรูความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่ 
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่ 
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปท่ียาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําส่ังอยางกวางๆ  และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย                       
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
งานธุรการ งานสัญญา งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจาย
เอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูล สถิติ เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยาก เชน ราง
โตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม           
ทํารายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ ทําเร่ืองติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 

หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ 
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 แลว จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา แนะนํา  และเสนอแนะ

วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานบรหิารทั่วไปทีค่อนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบัติหรือคําส่ังในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมากเก่ียวกบังานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ 
หลายอยาง เชน งานธุรการ งานสัญญา งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ  
งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ เปนตน หรือปฏิบัติงาน
เลขานุการทีค่อนขางยากมาก เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร กํากับควบคุม การเตรียมการสําหรับการ
ประชุม การบนัทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม การทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ การทําเร่ืองตดิตอกับ
หนวยงานและบุคคลตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ การติดตามผลการปฏิบตัิตามมตขิองที่ประชุม หรือ
ผลการปฏิบตัติามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ ศึกษา คนควา วิเคราะหงานทางดานบริหารงานทั่วไป เผยแพร
ผลงานทางดานบริหารงานทั่วไป ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
บริหารทั่วไปหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 4 แลวจะตอง 
 1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานบรหิารทั่วไปทีย่ากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานบริหารทั่วไป โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานบริหารทั่วไป 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมตรวจสอบ งานธรุการ งานสัญญา งานจัด
ระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม
ขอมูลและสถติิ เปนตน หรือควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเลขานกุาร ซ่ึงตองใชความชํานาญ เชน งาน
โตตอบ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับประชมุ งานบันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม งานทํา
รายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆงานติดตามผลงาน ศึกษา คนควา 
วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานบริหารงานทั่วไป เปนตน เผยแพรผลงานทางดานงานบริหาร
ทั่วไป ทําความเห็นสรุปผลงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไป จัดทําเอกสารวิชาการ
และคูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงานเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงานและปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 
หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 
หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 5 แลวจะตองมีความสามารถใน
การริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบตัิงานบริหารทั่วไป ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับตรวจสอบผูปฏิบตัิงานและการดําเนินในงานของหนวยงานเพือ่ใหงานที่
รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงคและปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานบริหารทั่วไป โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่ม ปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆและแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานงานนบริหารงานทั่วไป
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในการ
ปฏิบัติงานบรหิารงานทั่วไป ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบตังิานบริหารงานทั่วไป ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารงาน
ทั่วไป ศึกษา คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ 
คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรม
เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง 
เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 
หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 
หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 6 แลว จะตองมีความสามารถ
ในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                          เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
บริหารงานทั่วไปที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานและการดําเนินงานของกองหรือสํานักงานเลขานุการคณะหรือหนวยงานเทียบเทาอยางตอเน่ือง
เพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงคแผนงานโครงการ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานบริหารงานทั่วไป โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากเปนพิเศษโดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกีาร
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานบริหารงานทั่วไป 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานบริหารงานทั่วไปใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห 
หรือเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานบรหิารงานทั่วไปใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ให
คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไป ศกึษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไป เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวม
ประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 
หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4  
หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 แลว จะตองมีความชาํนาญ
งานในหนาที่และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                            เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 9 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
บริหารงานทั่วไปที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของกองตางๆ หรือหนวยงานเทียบเทา
ในสํานักงานอธิการบดี หรือสํานักงานวิทยาเขต หรือหนวยงานเทียบเทาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหงานสําเร็จตาม
วัตถุประสงค แผนงาน โครงการ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชีย่วชาญในงานดานการบริหารงานทั่วไป โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงและมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดย
ตองคิดริเริ่ม ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกีย่วกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงาน ตาม
แผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ
ตางๆของสถาบันอุดมศึกษาและปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานบริหารงาน
ทั่วไปโดยปฏบิัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานบริหารงานทั่วไป 
ศึกษา วเิคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธกีาร
และระเบียบปฏิบัตทิางดานบริหารงานทั่วไป ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานบริหารงานทั่วไป และแนวทางแกไขปญหา  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานบริหารงานทั่วไป และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานบริหารงานทั่วไป เปนตน  ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานบริหารงานทั่วไปตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไปทั้งในและตางประเทศ   และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏบิัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 
หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 
หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 8 แลว 
 1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานการบริหารจัดการแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
 2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานที่สูงกวากอง จะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษและมี
ความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานการบริหารจัดการแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่
เก่ียวของ 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                                                      วิชาการพัสดุ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานพัสดุ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกบัการพัสดุทั่วไปของ
สวนราชการ รางสัญญาซ้ือ สัญญาจาง การศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุครุภัณฑ เพ่ือกําหนด 
มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ ศึกษาวเิคราะหและเสนอความเห็นเก่ียวกับพัสดุ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 3 

 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานพัสดุที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวทางปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวาง ๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานพัสดุ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
จัดหา จัดซ้ือ วาจาง ตรวจรบั เก็บรักษา ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุครุภัณฑ เชน วิวัฒนาการ
คุณสมบัติ ระบบราคาการเสื่อมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความ
แข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ วิเคราะหและประเมินคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ  
เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซ้ือพัสดุครุภัณฑ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
           ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

1. มีความรูความสามารถในงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
          3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
          4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          5. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 4  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานพัสดุที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานพัสดุ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดซ้ือ  
จัดหา วาจาง ตรวจรับ เก็บรักษา รางสัญญาซ้ือ สัญญาจาง ศึกษาคนควารายละเอียดพัสดุครุภัณฑ เชน 
วิวัฒนาการคณุสมบัติ ระบบราคา การเสือ่มคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ คาบรกิาร อะไหล 
การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ เสนอความเห็น 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซ้ือพัสดุครุภัณฑ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานพัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว  ไมนอยกวา 
1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 

  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการพัสดุ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 5  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานพัสดุที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งในบางกรณี
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานพัสดุ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
จัดซ้ือ จัดหา วาจาง ตรวจรบั เก็บรักษา ตรวจรางสัญญาซ้ือ สัญญาจาง ศึกษาคนควา วิเคราะหรายละเอียด
พัสดุครุภัณฑ เชน วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ 
คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ เสนอ
ความเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซ้ือพัสดุครุภัณฑ  ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห
งานทางดานพัสดุ เผยแพรผลงานทางดานพัสดุ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศกึษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานพัสดุ หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานพัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการพัสดุ 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานพัสดุที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใตการ

กํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานพัสดุ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  

ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานพัสดุ  โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดซ้ือ จัดหา วาจาง ตรวจรับ เก็บรกัษา ตรวจรางสัญญาซ้ือ 
สัญญาจาง ศึกษาคนควาวเิคราะหรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ เชน ววิัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสือ่ม
คา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ คาบริการอะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือ
กําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหา จัดซ้ือ
พัสดุครุภัณฑ ศึกษา คนควา  วิเคราะห สังเคราะหหรือวิจัยงานทางดานพัสดุ เปนตน เผยแพรผลงานทางดาน
พัสดุ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับ
งานในความรบัผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
พัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานพัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการพัสดุ 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเร่ิม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 7  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย 
และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานพัสดุ โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ
งานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึน้
ใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานพัสดุสูงมาก  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานพัสดุ 
ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏบิัติงานวชิาการ
พัสดุ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเก่ียวกับงานพสัดุ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวม
ประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตาง ๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
พัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานพัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการพัสดุ 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 8  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานพัสดุที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํนาญการในงานพัสดุ โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานพัสดุสูงมาก 
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานวิชาการพัสดุใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย
เพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบตัิงานพัสดุ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัตงิาน
พัสดุใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการ
เก่ียวกับงานพัสดุ ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิชาการพัสดุ เปนตน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตาง ๆ 
ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความ ใหคําปรึกษาแนะนํา       
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  
เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
พัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานพัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการพัสดุ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักวิชาการพัสดุ  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานพัสดุ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมขีั้นตอนการทาํงานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพือ่ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่ อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานพัสดุ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานท่ีแสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานพัสดุ โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตาง ๆ ในงานพัสดุ ปฏิบัติงานวิจัย
ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานพัสดุ ศึกษา วเิคราะห สังเคราะหและวิจัย
เพ่ือวางหลักเกณฑในการวเิคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานพัสดุ 
ศึกษา วเิคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานพัสดุ ศึกษา วิเคราะห วิจัย
เพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานพัสดุและแนว
ทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานพัสดุและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานพัสดุ เปนตน ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานพัสดุ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตาง ๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทน
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตาง ๆ เก่ียวกบังานวิชาการ
พัสดุทั้งในและตางประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 
                                          
 
 



      67-9 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 

และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
พัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                   

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 หรือนักวิชาการพัสดุ 4 หรือนักวิชาการพัสดุ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานพัสดุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการพัสดุ 8 แลว 

1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสงู โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานพัสดุแกหนวยงานที่สังกัดและ
สวนราชการทีเ่ก่ียวของ 
        2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานพัสดุแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน   วิชาการสถิติ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสถิต ิซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏบิัติเก่ียวกับการใชวชิาการ
ทางดานสถิติ เชน การกําหนดมาตรฐานสถิติ กําหนดระเบียบวธิีปฏบิัติและควบคมุคุณภาพเชิงสถิต ิและ
เทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การวางแผนจัดทําสถิต ิรวมทั้งการดําเนินการสงเสริมวิชาการทางดานสถิติ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 

 

          ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

นักวิชาการสถิติ 3 ระดับ 3 
นักวิชาการสถิติ 4 ระดับ 4 
นักวิชาการสถิติ 5 ระดับ 5 
นักวิชาการสถิติ 6 ระดับ 6 
นักวิชาการสถิติ 7 ระดับ 7 
นักวิชาการสถิติ 8 ระดับ 8 
นักวิชาการสถิติ 9 ระดับ 9 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการสถิติ 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสถิติที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆและอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานสถิต ิโดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
การคํานวณคาตาง ๆ ท่ีจําเปนในการวางแผนจัดทําสถิต ิชวยนักวิชาการสถิติในการวางแผนสุมตัวอยาง 
วิเคราะหความคลาดเคลื่อนทางสถิต ิวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพ่ือ
ปรับปรุงระเบยีบวธิีทางสถติิ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานสถิติอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
 
 



68-4 

ชื่อตําแหนง นักวิชาการสถิติ 4  
 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสถิติที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานสถติ ิโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน เตรียมขอสัง่
ชี้แจงการวางแผนสุมตัวอยางและการประเมินผล วิเคราะหความแปรปรวนเพื่อปรบัปรุงการวาง แผนสุม
ตัวอยางใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ติดตามงานสํารวจเพ่ือใหดําเนินไปตามระเบียบวธิีทีว่างไว ใหคําแนะนําแก
หนวยงานตาง ๆ ศึกษา วิเคราะหและเสนอความเห็นเก่ียวกับการกําหนดแนวทางปฏบิัติงานทางดานสถิต ิเปนตน 
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัตริาชการเก่ียวกับงานสถิติหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการสถติิ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการสถิติ 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสถิติที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งในบางกรณีและ
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานสถติ ิโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
กําหนดแผนวิธีการสุมตวัอยาง และสูตรคํานวณประมวลผลสถติิตามแผนการจัดทําสถิตทิี่วางไว คนคิดระเบยีบ
วิธีการประมาณ และการวางแผนสุมตัวอยาง เพ่ือใหคาประมาณมีความถูกตองแนนอนที่สุด แกไขปญหาทาง
สถิต ิติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศกึษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิต ิ4 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสถิต ิหรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสถิติ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ        
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการสถติิ 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการสถิติ 6  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสถิติที่ยากมาก   โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสถิติ โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรูความสามารถ และความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสถิต ิ  โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน กําหนดแผนวิธีการสุมตัวอยาง และสูตรคํานวณประมวลผลสถิติ
ตามแผนการจัดทําสถิติทีว่างไว คนคิดระเบียบวธิีการประมาณและการวางแผนสุมตัวอยาง เพ่ือใหคาประมาณ 
มีความถูกตองแนนอนที่สุด แกไขปญหาทางสถิต ิติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ศึกษา คนควา 
วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานสถิติ เผยแพรผลงานทางดานวิชาการสถิติทําความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกบังานสถิติ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ  
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถติิ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สถิต ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถติิ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัตริาชการเก่ียวกับงาน
สถิต ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการสถติิ 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเร่ิม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 
                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการสถิติ 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานสถิต ิที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสถิติ โดยงานที่ปฏบิตัติองใชความรูความสามารถ และความ
ชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ
ที่เกิดขึ้นใหมๆ  และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสถิติสูงมาก  โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานสถิติ 
ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏบิัติงานสถติิ  
ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวิชาการสถิติ ศึกษา คนควา หาวิธีการในการ
แกไขปญหาเก่ียวกับงานสถิติ เปนตน   พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวม
ประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน  
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหาขัดของ
ในการปฏิบตังิานในหนวยงานรับผิดชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถติิ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สถิต ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถติิ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
สถิติ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการสถติิ 6 แลวจะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรู ความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักวิชาการสถิติ 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสถิติที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
             ปฏิบัติงานในฐานะผูชาํนาญการในงานสถิติโดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ
งาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธกีารใหมๆมาใช
ในการปฏิบตังิาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสถิติสูงมากเปน
พิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยทีก่อใหเกิดการพัฒนาเทคนิค
วิธีการในงานวิชาการสถติิใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพย่ิงขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือ
วิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัตงิานวิชาการสถิติ ควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานสถิติใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการ
ดําเนินการเก่ียวกับงานวิชาการสถิติ  ศกึษา คนควา  หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานสถิติเปนตน 
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัดและปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 

 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถติิ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สถิต ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ 3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถติิ 5
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานสถิต ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิชาการสถติิ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
                                                                                    ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักวิชาการสถิต ิ9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสถิติที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานสถิติ  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม  ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงทางดานสถิติโดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานสถิติ ปฏิบัติงานวิจัยที่
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานสถิติ  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัย
เพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานสถิติ 
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานสถิติ ศึกษา วิเคราะห หรือ
วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานสถิติ และ
แนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานสถิติและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานสถิติ ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานสถิติ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับ
งานสถิติทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถติ ิ3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถิติ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สถิต ิหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                   

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถติ ิ3 หรือนักวิชาการสถิติ 4 หรือนักวิชาการสถิติ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานสถิติ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการสถิติ 8 แลวจะตอง 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิชาการสถิติแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสถิติแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                                                     วิเทศสัมพันธ 
 
ลักษณะงานทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานทางวิเทศสัมพันธในดานการสอน การวิจัย บริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิก่ียวกับการตดิตอประสานงานกับ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศกึษา ณ ตางประเทศ องคการโลก องคการระหวางประเทศ ผูเชี่ยวชาญ หรือ
เจาหนาที่ตางประเทศ หนวยชํานัญพิเศษตาง ๆ ตลอดจนการแปลเอกสาร และรางโตตอบหนังสอื
ภาษาตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
           ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 
                        นักวิเทศสัมพันธ 3 ระดับ 3  
                        นักวิเทศสัมพันธ 4 ระดับ 4  
                        นักวิเทศสัมพันธ 5 ระดับ 5  
                        นักวิเทศสัมพันธ 6 ระดับ 6  
                        นักวิเทศสัมพันธ 7 ระดับ 7  
                        นักวิเทศสัมพันธ 8 ระดับ 8 
                        นักวิเทศสัมพันธ 9 ระดับ 9  
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ชื่อตําแหนง                                               นักวิเทศสมัพันธ 3 
 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆและอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ทําหนาที่ชวยศึกษารายละเอียด และเตรียมขอมูลเก่ียวกบัการใหความรวมมือและความชวยเหลือ
จากตางประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน การใหความชวยเหลอืทางเศรษฐกิจและวิชาการ 
และอ่ืน ๆ แปลเอกสารและรางโตตอบหนังสือภาษาตางประเทศ อํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแก อาจารย 
ผูเชี่ยวชาญ เจาหนาที่ตางประเทศ และอาสาสมัครที่เขามาชวยเหลอื เปนตน และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานวเิทศสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง                                               นักวิเทศสมัพันธ 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานวเิทศสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น รายงาน และดําเนินการเก่ียวกับการติดตอประสานงาน การขอความ
รวมมือ และความชวยเหลือจากตางประเทศ ในเรื่องทนุการศึกษา ฝกอบรม วิจัย หรือดูงาน การ ใหความ
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ และอื่น ๆ ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงาน เก่ียวกับความรวมมือ และ
ความชวยเหลอืดังกลาว แปลเอกสาร และรางโตตอบหนังสือภาษา ตางประเทศ อํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ใหแก อาจารย ผูเชี่ยวชาญ เจาหนาที่ตางประเทศ และอาสาสมัครทีเ่ขามาชวยเหลือ เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวเิทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิเทศสัมพันธ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง                                               นักวิเทศสมัพันธ 5 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธที่คอนขางยากมากโดยใชความคิดริเร่ิมบาง มีคูมือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานวเิทศสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น รายงาน และดําเนินการติดตอประสานงาน เก่ียวกับการขอ
ความรวมมือและความชวยเหลือ จากตางประเทศในเรื่องทุนการศึกษา ฝกอบรม วิจัย หรือดูงาน การใหความ
รวมมือชวยเหลือ ทางเศรษฐกิจและวิชาการ และอ่ืน ๆ แปลเอกสารและรางโตตอบหนังสือภาษาตางประเทศ 
อํานวยความสะดวก ใหแก อาจารย ผูเชีย่วชาญ เจาหนาที่ตางประเทศ และอาสาสมัครที่เขามาชวยเหลือ 
ติดตอประสานงาน เปนตน ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิเทศสัมพันธ เผยแพรผลงาน
ทางดานวิเทศสัมพันธ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานวิเทศสัมพันธ หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิเทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิเทศสัมพันธ 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 
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ชื่อตําแหนง                                               นักวิเทศสมัพันธ 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธที่ยากมาก  โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานดานวิเทศสัมพันธ โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเทศสัมพันธ โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น รายงาน เสนอแนะ 
และดําเนินการเก่ียวกบัการติดตอขอความรวมมือและความชวยเหลอืจากตางประเทศ ในเรื่องทนุการศึกษา 
ฝกอบรม วิจัยหรือดูงาน ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและวชิาการ และอ่ืน ๆ แปลเอกสารและโตตอบหนังสอื
ภาษาตางประเทศ ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิเทศสัมพันธ เปนตน เผยแพร
ผลงานทางดานวิเทศสัมพันธ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวเิทศสัมพันธ
จัดทําเอกสารวิชาการคูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิเทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิเทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิเทศสัมพันธ 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                               นักวิเทศสมัพันธ 7 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิเทศสมัพันธโดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหม ๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเทศสัมพันธสูง
มาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบตัิงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
วิเทศสัมพันธ ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ ทาํความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานวเิทศสัมพันธ ศึกษา 
คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวเิทศสัมพันธ เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับ
งานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรู
ความเขาใจเกีย่วกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิเทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 
และ ไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการ
เก่ียวกับงานวเิทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิเทศสัมพันธ 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรู ความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิเทศสัมพันธที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก   
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิเทศสมัพันธโดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเทศสัมพันธสูง
มากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานวิเทศสัมพันธใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือสังเคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ให
คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ ศึกษา คนควาหาวธิีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานวเิทศสัมพันธ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่   
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิเทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิเทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
       นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักวิเทศสัมพันธ 7 แลวจะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักวิเทศสัมพันธ  9 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิเทศสัมพันธที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิเทศสัมพันธ  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม  ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิเทศสัมพันธ 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิเทศสัมพันธ 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิเทศสัมพันธ ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานวิเทศสัมพันธ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ ศกึษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิเทศสัมพันธ และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานวิเทศสัมพันธ และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปน
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิเทศสัมพันธ เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิเทศสัมพันธ  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  
เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบัน
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกบังานวิเทศสัมพันธทั้งในและตางประเทศ   
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 

และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
วิเทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                         

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานวิเทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเทศสัมพันธ 8 แลวจะตอง 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิเทศสัมพันธแกหนวยงานท่ี
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิเทศสัมพันธแกหนวยงานที่สงักัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน     วิศวกรรม 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานทางวิศวกรรมทัว่ไป ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกบั 
การวางแผนและโครงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมทั่วไป การวิเคราะห วิจัย คนควา และการออกแบบ
แปลนแผนผังทางดานวิศวกรรมทั่วไป การควบคุมและบริหารงานวศิวกรรมทัว่ไป และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 

วิศวกร 3   ระดับ 3  
          วิศวกร 4   ระดับ 4  
          วิศวกร 5   ระดับ 5  
          วิศวกร 6   ระดับ 6  
          วิศวกร 7   ระดับ 7  
          วิศวกร 8   ระดับ 8 

                    วิศวกร 9   ระดับ 9  
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ชื่อตําแหนง     วิศวกร 3   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําส่ังอยางกวางๆและอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานวิศวกรรม โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน  ศึกษาและวเิคราะหขอมูลทางวิศวกรรม เพ่ือการวางแผนโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมดานตางๆ และเพื่อ
การวิเคราะห วิจัย คนควา และการออกแบบวางแผนผงัทางดานวิศวกรรม ชวยวศิวกรระดับสูงศกึษาคนควา
เรื่องตาง ๆ ประกอบการวิเคราะหวิจัย แกไขและปรบัปรุงงานวิศวกรรม และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          1. มีความรูความสามารถในงานวิศวกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
          2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
          3. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
          4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
          5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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 ชื่อตําแหนง     วิศวกร 4   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานวิศวกรรมที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานวิศวกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
วางแผนโครงการวิศวกรรม วิเคราะห คนควา และออกแบบวางแผนผังทางดานวิศวกรรม เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆเก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไม
นอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวศิวกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ  
          2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
 ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกร 3 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
          2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง     วิศวกร 5   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมที่คอนขางยากมาก  โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับงานวศิวกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน วางแผนโครงการวิศวกรรม วเิคราะห คนควา และออกแบบวางแผนผังทางดานวิศวกรรม เปนตน ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานวิศวกรรม เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรม ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวศิวกรรม หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
 ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัวศิวกร 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     วิศวกร 6   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานวิศวกรรมที่ยากมาก  โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ      
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรม โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผนโครงการวิศวกรรม วิเคราะห วิจัย คนควา และ
ออกแบบ วางแผนผังทางดานวิศวกรรม เปนตน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห หรือวิจัยงานทางดาน
วิศวกรรม เผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรม ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมจัด ทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัดและปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรม หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวศิวกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
               นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวศิวกร 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     

 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     วิศวกร 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรม โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ และ
ความชํานาญงานและประการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงาน
วิศวกรรม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรม  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกบังานวิศวกรรม ศึกษา คนควา 
หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิศวกรรม เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกบังานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรม หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวศิวกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกร 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหารและ
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงูมากตลอดจนความรูความเขาใจในนโยบาย
การบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศ 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     วิศวกร 8   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุมกํากับหนวยงานดาน
วิศวกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทาํงานยุงยากซับซอนมาก  โดยตองปรับ 
เปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบตัิงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิศวกรรมโดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรูความสามารถความชํานาญงาน 
และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหาวิธีการใหมๆ มาใชในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิศวกรรมสูงมาก
เปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานวิศวกรรมใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรม ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานวิศวกรรม ศึกษา คนควา   หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมเปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจง
รายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
ในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรม หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิศวกรรม หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
             นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                    วิศวกร  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิศวกรรมที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรม  โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิศวกรรมโดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิศวกรรม ปฏิบัติ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิศวกรรม  ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานวิศวกรรม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวจัิยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรม ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาทีมี่ความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานวิศวกรรม และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรม
และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลกัษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานวิศวกรรม   ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิศวกรรม ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลใน
การเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกบังานวิศวกรรมทัง้ในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่
เก่ียวของ 
            ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีกํ่าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกร 3 หรือวิศวกร 4 หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนง ใน

ระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิศวกรรม หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                                          

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวศิวกร 3  หรือวิศวกร 4  หรือวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงไม
ต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวศิวกรรมหรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับวิศวกร 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมแกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการที่เก่ียวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหปรึกษาแนะนําดานงานวิศวกรรมแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                         สังคมสงเคราะห 
 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการ

สงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม เชน เด็กและบุคคลวัยรุน คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผูตองขัง ผูปวย คนพิการ
และทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไมสามารถจะแกปญหาของตนเองและครอบครัวหรือผูตกทุกขไดยาก ใน
กรณีตาง ๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนตอสงัคมโดยสวนรวม พิจารณาปญหาและใหการสงเคราะหชวยเหลือ
ตามหลักการสังคมสงเคราะห และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

  
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 
  นักสังคมสงเคราะห 3  ระดับ 3  

นักสังคมสงเคราะห 4  ระดับ 4  
นักสังคมสงเคราะห 5  ระดับ 5  
นักสังคมสงเคราะห 6  ระดับ 6 
นักสังคมสงเคราะห 7  ระดับ 7 
นักสังคมสงเคราะห 8 ระดับ 8 
นักสังคมสงเคราะห 9  ระดับ 9 

 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสังคมสงเคราะห 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําส่ังอยางกวางๆและอยู

ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกับงานสงัคมสงเคราะห โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน สัมภาษณ ศึกษา สอบประวตั ิเก่ียวกับผูรับการสงเคราะหเพ่ือประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะห
ชวยเหลือโดยถูกตองและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน ติดตาม สืบเสาะหาขอเท็จจริง แนะนําใหคําปรึกษาแกผูรับ
การสงเคราะห เพ่ือใหสามารถที่จะชวยตนเองและครอบครัวได จัดทําสถิตแิละรวบรวมขอมูลตาง ๆ เก่ียวกบั
ผูรับการสงเคราะห และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

1. มีความรูความสามารถในงานสังคมสงเคราะหอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ของประเทศไทย  
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
5. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสังคมสงเคราะห 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคาํส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ

กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีย่ากเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

สัมภาษณ ศึกษา สอบประวตัิเก่ียวกับผูรับการสงเคราะห เพ่ือประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะหชวยเหลือ
โดยถูกตองและเหมาะสม ออกเย่ียมเยียน ติดตาม สืบเสาะหาขอเทจ็จริง แนะนําใหคําปรึกษาหารือแกผูรับการ
สงเคราะห จัดทําสถิติและ รวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูรับการสงเคราะห ติดตอประสานงานกับหนวยงานทางดาน
สังคมสงเคราะหอ่ืน ๆ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มา
ฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสังคมสงเคราะห หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 3 แลวจะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ

แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสังคมสงเคราะห 5  
 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิ หรือคําส่ัง

อยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมากเก่ียวกบังานสังคมสงเคราะห โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ศึกษาและวิเคราะหดานสังคมสงเคราะห วางแผน ดําเนินการใหการสงเคราะห แยกประเภท
และการปฏบิตัิตอผูรับการสงเคราะห ชวยแนะนําและใหคําปรึกษาหารือในการดําเนินการสงเคราะหตามหลัก
วิชาสังคมสงเคราะห ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนองคการหรือมูลนิธิเพ่ือการสงัคมสงเคราะห ศึกษา 
คนควา วเิคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานสังคมสงเคราะห เปนตน เผยแพรผลงานทางดานสังคมสงเคราะห 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสังคม
สงเคราะห หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสังคมสงเคราะห หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

 ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสังคมสงเคราะห 6  
 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสังคมสงเคราะห โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสังคมสงเคราะห 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วางแผนการดําเนินการดานสังคมสงเคราะห สนับสนุน
การวิจัย และประเมินผลเกีย่วกับการปฏบิัติการดานสงัคมสงเคราะห ตลอดจนเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรงุ
งานสังคมสงเคราะห รับผิดชอบและควบคุมการดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ศกึษา คนควา วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานสังคมสงเคราะห เผยแพรผลงานทางดานสังคมสงเคราะห ทําความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกบังานสังคมสงเคราะห จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา
ที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือ 

นักสังคมสงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะหระดับ 4 หรือ 
นักสังคมสงเคราะหระดับ 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสงัคมสงเคราะห หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักสังคมสงเคราะห 5 แลวจะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักสังคมสงเคราะห 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานสังคมสงเคราะห โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหม ๆและแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานสังคมสงเคราะห 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานสังคม
สงเคราะห ศกึษา คนควา  วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห. 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผดิชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุ
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือนักสังคม

สงเคราะห 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานสงัคมสงเคราะห หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
 
 
 
 
 



71-7 

 
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือนักสังคม

สงเคราะห 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                        นักสังคมสงเคราะห 8 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสังคมสงเคราะหที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขัน้ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก  โดย
ตองปรับเปลีย่นแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงานตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานสังคมสงเคราะหโดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดาน สังคมสงเคราะหสงู
มากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานสังคมสงเคราะหใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วเิคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะห 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะหใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน 
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห ศึกษา คนควา   หาวิธีการในการแกไข
ปญหาเก่ียวกบังานสังคมสงเคราะหเปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรบัผิดชอบ เขา
รวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือนักสังคม
สงเคราะห 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับงานสงัคมสงเคราะห หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือนักสังคม
สงเคราะห 5 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 7แลวจะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่ และมีประสบการณสงูมากเปนพิเศษ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักสังคมสงเคราะห  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานสังคมสงเคราะห ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานสังคมสงเคราะห โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานสังคมสงเคราะห โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานสังคมสงเคราะห 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานสังคมสงเคราะห ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานสังคมสงเคราะห ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาที่มีความยุงยาก
มากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานสังคมสงเคราะห และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการดานสังคมสงเคราะห และในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานสังคมสงเคราะห เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานสังคมสงเคราะห ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด  เปน
ผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรอืเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกับงานสังคม
สงเคราะห ทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ                 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3 หรือนักสังคมสงเคราะห 4 หรือ 

นักสังคมสงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                            

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 3  หรือนักสังคมสงเคราะห 4  หรือ 
นักสังคมสงเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสังคมสงเคราะห หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสังคมสงเคราะห แกหนวยงาน
ที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานสังคมสงเคราะห แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง เจาหนาที่วิจยั 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
       ปฏิบัติงานการวิจัยเบือ้งตนที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยู 
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
       ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องตน โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ชวยศกึษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติเก่ียวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย ศึกษา วิเคราะหเพ่ือให
ทราบถึงลักษณะโครงสรางหรือองคประกอบ รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการทดสอบ วเิคราะหเพ่ือ
นําไปพิจารณาหาทางแกไขปญหาและวางแผนดําเนินงานในดานตาง ๆ  ชวยนักวจัิยระดับสูงศกึษา คนควา 
วิจัย เรื่องหน่ึงเรื่องใดตามที่ไดรับมอบหมาย และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในการวจัิยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
           6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 



    58(1) - 4 

ชื่อตําแหนง                                         เจาหนาที่วิจยั 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการวิจัยเบื้องตนที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตั ิหรือคําส่ังอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับการวิจัยเบื้องตน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ศกึษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติเก่ียวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย จัดทํารายงานผลการศึกษาทดสอบ 
วิเคราะห เพ่ือนําไปพิจารณาหาทางแกไขปญหาและวางแผนดําเนินงานในดานตาง ๆ  ชวยนักวจัิยระดับสูง 
ศึกษา คนควา วิจัย เรื่องหน่ึงเรื่องใดตามที่ไดรับมอบหมาย เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตังิาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วจัิย 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวิจัย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิจัย 3 แลว จะตอง  
        1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
        2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง เจาหนาที่วิจยั 5  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
       ปฏิบัติงานการวิจัยเบือ้งตนที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบตัิหรือคําส่ังใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
       ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเก่ียวกับการวิจัยเบือ้งตน โดยปฏบิัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะหขอมูลสถติทิี่มีความยุงยากเก่ียวกับเรือ่งที่จะทําการวิจัย จัดทํา
รายงานผลการทดสอบ วิเคราะห เพ่ือนําไปพิจารณาหาทางแกไขปญหาและวางแผนดําเนินงานในดานตาง ๆ  
ชวยนักวิจัยระดับสูงศึกษา คนควา วิจัย เร่ืองหน่ึงเรื่องใดตามที่ไดรับมอบหมาย เผยแพรผลงานทางดานการ
วิจัย ฝกอบรมและใหคาํแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัตริาชการเก่ียวกับงานวิจัย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานวิจัย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาหนาที่วิจัย 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานการวิจัยเบื้องตนที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิจัย โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ
งานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเรจ็ตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการวิจัย โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา ทดสอบ รวบรวมวิเคราะหขอมูลสถติิที่มีความ
ยุงยากมาก เก่ียวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย  จัดทํารายงานผลการทดสอบ วิเคราะหเพ่ือนําไปพิจารณาหาทาง
แกไขปญหาและวางแผนดําเนินงานในดานตาง ๆ ชวยนักวิจัยระดับสูง ศึกษา คนควา วิจัย เรื่องหน่ึงเรื่องใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย เสนอแนะการวางแผนวิจัย เผยแพรผลงานทางดานการวิจัย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏบิัติงาน เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานวิจัย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 3  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานวิจัย หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่วิจัย 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
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6 

 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                        ชางเขียนแบบ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
          สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางเขียนแบบ ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการ
เขียนและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ชวยเขยีนแผนที่แสดงเสนทาง
แนวทาง หรือภูมิประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
  
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 
                     ชางเขียนแบบ 1 ระดับ 1  
                     ชางเขียนแบบ 2 ระดับ 2  
                     ชางเขียนแบบ 3 ระดับ 3  
                     ชางเขียนแบบ 4 ระดับ 4  
                     ชางเขียนแบบ 5 ระดับ 5  
                     ชางเขียนแบบ 6 ระดับ 6  
                     ชางเขียนแบบ 7 ระดับ 7  
                     ชางเขียนแบบ 8 ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบตางๆ 
เชน ชวยปฏบิัติงานเขยีนแบบและคัดลอกแบบตาง ๆ เชน แบบพ้ืนราบและแบบแสดงระดับของทาง แบบ
แปลนและรปูดานขางของอาคาร คัดลอกหรือเขียนแผนที่ตาง ๆ แผนที่แสดงเสนทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ 
รวมทั้งเขียนตวัอักษร เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางเขียนแบบอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตังิานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 2 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบ
ตาง ๆ เชน แบบแนวทางและระดับของทาง แบบแปลนและรูปดานขางของอาคาร ผังบริเวณรปูตัดงาย ๆ ของ
แบบโครงสรางของอาคาร สะพาน เขื่อน คัดลอกหรือเขียนแผนทีต่าง ๆ เชน แผนที่แสดงเสนทาง แนวทาง 
แสดงภูมิประเทศ รวมทั้งเขยีนตัวอักษรและอื่นๆ เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ 
         2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเขียนแบบ 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 3 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบ 
เชน เขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบแปลน เชน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทางรูปตัดตาง ๆ ของ
แบบโครงสรางของอาคาร สะพาน เขื่อน ฯลฯ  รูปตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม การขยายรายละเอียด
ตาง ๆ และรปูทัศนียภาพของแบบแปลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงใน 
ระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบตางๆ 
เชน พิจารณาและเขยีนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบแปลน เชน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทาง แบบ
โครงสรางและรูปตัดตาง ๆ ของอาคาร สะพาน เขื่อน ฯลฯ รูปตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม การขยาย
รายละเอียดตาง ๆ และรูปทัศนียภาพของแบบแปลน เปนตน   ใหคาํปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 3 แลว จะตอง  
           1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
           2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
           3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมากหรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขยีน
แบบตางๆ เชน พิจารณา ควบคุม และปฏิบัติงานชางเขียนแบบ งานเขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบ
แปลน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทาง แบบโครงสรางและรูปตดัตาง ๆ ของอาคาร สะพาน เขื่อน ฯลฯ  
รูปตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม การขยายรายละเอียดตาง ๆ และรูปทศันียภาพของแบบแปลน เปนตน 
เผยแพรงานทางดานชางเขียนแบบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแก เจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใชประสบการณ และ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเขียนแบบที่ยากมาก ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัต ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบตางๆ เชน พิจารณางานเขียนแบบ ทั้งดาน
สถาปตยกรรมและดานวิศวกรรมประเภทอาคาร ถนน สะพาน ฯลฯ เขียนแบบ ขยายรายละเอียดตาง ๆ อันเปน
สวนประกอบของแบบ เขียนแบบรูปสามมิติ หรือทัศนียภาพของแบบแปลน จัดวางแบบจําลอง เปนตน ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงาน 
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
          2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเขียนแบบที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตั ิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบ ศึกษา คนควา ทดลองเพ่ือ
พัฒนาแนวทางวิธีการในงานชางเขียนแบบซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติ
ใหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางเขียนแบบ ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรงุ
งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ 
และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 



    6-8 

ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเขียนแบบที่ยากมากเปนพิเศษ โดย
ตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการ
กํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงค เปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง
มากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบ ศึกษา คนควา 
ทดลองเพ่ือสรางแนวทางวธิกีารใหมในงานชางเขียนแบบซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวยสอนและ
ฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางเขียนแบบ ศึกษา คนควา หาวิธีการตาง ๆ  
ในการปรับปรงุงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบตัิงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรบัปรุงมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีให
เหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 ดํารงตําแหนงชางเขียนแบบ 7 
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานชางเขยีนแบบ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 ดํารงตําแหนงชางเขียนแบบ 7 
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ 
และมีประสบการณสูง  
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                        ชางเขียนแบบ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
          สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางเขียนแบบ ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการ
เขียนและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ชวยเขยีนแผนที่แสดงเสนทาง
แนวทาง หรือภูมิประเทศ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
  
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 
                     ชางเขียนแบบ 1 ระดับ 1  
                     ชางเขียนแบบ 2 ระดับ 2  
                     ชางเขียนแบบ 3 ระดับ 3  
                     ชางเขียนแบบ 4 ระดับ 4  
                     ชางเขียนแบบ 5 ระดับ 5  
                     ชางเขียนแบบ 6 ระดับ 6  
                     ชางเขียนแบบ 7 ระดับ 7  
                     ชางเขียนแบบ 8 ระดับ 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 



6-1 

ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบตางๆ 
เชน ชวยปฏบิัติงานเขยีนแบบและคัดลอกแบบตาง ๆ เชน แบบพ้ืนราบและแบบแสดงระดับของทาง แบบ
แปลนและรปูดานขางของอาคาร คัดลอกหรือเขียนแผนที่ตาง ๆ แผนที่แสดงเสนทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ 
รวมทั้งเขียนตวัอักษร เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางเขียนแบบอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตังิานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 2 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบ
ตาง ๆ เชน แบบแนวทางและระดับของทาง แบบแปลนและรูปดานขางของอาคาร ผังบริเวณรปูตัดงาย ๆ ของ
แบบโครงสรางของอาคาร สะพาน เขื่อน คัดลอกหรือเขียนแผนทีต่าง ๆ เชน แผนที่แสดงเสนทาง แนวทาง 
แสดงภูมิประเทศ รวมทั้งเขยีนตัวอักษรและอื่นๆ เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ 
         2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเขียนแบบ 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 3 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบ 
เชน เขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบแปลน เชน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทางรูปตัดตาง ๆ ของ
แบบโครงสรางของอาคาร สะพาน เขื่อน ฯลฯ  รูปตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม การขยายรายละเอียด
ตาง ๆ และรปูทัศนียภาพของแบบแปลน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงใน 
ระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบตางๆ 
เชน พิจารณาและเขยีนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบแปลน เชน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทาง แบบ
โครงสรางและรูปตัดตาง ๆ ของอาคาร สะพาน เขื่อน ฯลฯ รูปตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม การขยาย
รายละเอียดตาง ๆ และรูปทัศนียภาพของแบบแปลน เปนตน   ใหคาํปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 3 แลว จะตอง  
           1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
           2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
           3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมากหรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขยีน
แบบตางๆ เชน พิจารณา ควบคุม และปฏิบัติงานชางเขียนแบบ งานเขียนแบบรายละเอียดตาง ๆ ของแบบ
แปลน รูปตัดทางพรอมรายละเอียดของทาง แบบโครงสรางและรูปตดัตาง ๆ ของอาคาร สะพาน เขื่อน ฯลฯ  
รูปตัดของแบบทางดานสถาปตยกรรม การขยายรายละเอียดตาง ๆ และรูปทศันียภาพของแบบแปลน เปนตน 
เผยแพรงานทางดานชางเขียนแบบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแก เจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานชางเขียนแบบที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใชประสบการณ และ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเขียนแบบที่ยากมาก ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัต ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบตางๆ เชน พิจารณางานเขียนแบบ ทั้งดาน
สถาปตยกรรมและดานวิศวกรรมประเภทอาคาร ถนน สะพาน ฯลฯ เขียนแบบ ขยายรายละเอียดตาง ๆ อันเปน
สวนประกอบของแบบ เขียนแบบรูปสามมิติ หรือทัศนียภาพของแบบแปลน จัดวางแบบจําลอง เปนตน ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงาน 
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
          2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 

ก.พ.อ กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเขียนแบบที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตั ิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบ ศึกษา คนควา ทดลองเพ่ือ
พัฒนาแนวทางวิธีการในงานชางเขียนแบบซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติ
ใหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางเขียนแบบ ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรงุ
งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเขียนแบบ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ 
และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
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ชื่อตําแหนง ชางเขียนแบบ 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเขียนแบบที่ยากมากเปนพิเศษ โดย
ตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการ
กํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงค เปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง
มากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเขียนแบบ ศึกษา คนควา 
ทดลองเพ่ือสรางแนวทางวธิกีารใหมในงานชางเขียนแบบซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวยสอนและ
ฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางเขียนแบบ ศึกษา คนควา หาวิธีการตาง ๆ  
ในการปรับปรงุงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบตัิงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรบัปรุงมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีให
เหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 ดํารงตําแหนงชางเขียนแบบ 7 
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานชางเขยีนแบบ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเขียนแบบ 1 หรือชางเขียนแบบ 2 ดํารงตําแหนงชางเขียนแบบ 7 
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางเขียนแบบ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเขียนแบบ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ 
และมีประสบการณสูง  
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2 

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
สายงาน                                                      ชางเครื่องคอมพิวเตอร 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบั 
การควบคุมการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร ตรวจสอบ แกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน ติดตามศึกษา
ความกาวหนาเก่ียวกับวธิีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 

ชางเครื่องคอมพิวเตอร 1  ระดับ 1 
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 2  ระดับ 2  

          ชางเครื่องคอมพิวเตอร 3  ระดับ 3 
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4  ระดับ 4  

          ชางเครื่องคอมพิวเตอร 5  ระดับ 5  
          ชางเครื่องคอมพิวเตอร 6  ระดับ 6 
          ชางเครื่องคอมพิวเตอร 7  ระดับ 7  
          ชางเครื่องคอมพิวเตอร 8  ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ 
เชน ควบคุมการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร นําบัตร เทปกระดาษ เทปแมเหล็ก หรือจานแมเหล็กเขาเคร่ือง
คอมพิวเตอรใหถูกตองตามชนิดของงาน ตั้งสวิทซควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณการทํางานรอบนอก 
(Peripheral equipment) ตดิตามการทํางานของเคร่ืองจักรและแผงควบคุมการทํางาน โดยคอยดูสัญญาณแสดง
เหตุขัดของในขณะทํางาน รายงานเหตุขัดของใหผูบังคบับัญชาทราบ เปนตน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางเครื่องคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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ชื่อตําแหนง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอรตาง ๆ เชน ควบคุมการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร นําบัตร เทปกระดาษ เทปแมเหล็ก หรือ 
จานแมเหล็กเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรใหถูกตองตามชนิดของงาน และเดินงานตามขั้นตอนที่นักวชิาการคอมพิวเตอร
ไดวางไว ตั้งสวิทซควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางานรอบนอก (Peripheral equipment) ติดตาม 
การทํางานของเคร่ืองจักรและแผงควบคมุการทํางาน โดยคอยดูสัญญาณแสดงเหตุขัดของในขณะทํางาน แกไขหรือ
รายงานเหตุขดัของใหผูบังคับบัญชาทราบเพ่ือดําเนินการตอไป จัดระบบการเก็บรักษาขอมูลทีไ่ดบันทึกไวในบัตร 
เทปกระดาษ เทปแมเหล็ก หรือจานแมเหล็ก ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่อง    
คอมพิวเตอรตางๆ เชน ควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางานใหเปนไปตามความสามารถของเครื่อง
และระบบคําสัง่ที่วางไว วินิจฉัยโตตอบเม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแจงปญหา (Conversational monitoring system) 
ควบคุมการทาํงาน ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 



2-4 
 

ชื่อตําแหนง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง     
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ 
เชน ควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางานใหเปนไปตามความสามารถของเครื่องและระบบคําสั่งที่วาง
ไว เก็บรักษาขอมูลที่ใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ประมาณเวลาการปฏิบัติงาน จัดลําดับความสําคัญและลักษณะของ
งานเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม ติดตามประมวลผล เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องคอมพิวเตอร 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอรตาง ๆ เชน ควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางานใหเปนไปตามความสามารถของเครื่อง
และระบบคําสัง่ที่วางไว เก็บรักษาขอมูลทีใ่ชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ประมาณเวลาการปฏิบัติงาน จัดลําดับ
ความสําคัญ และลักษณะของงานเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม ติดตามประมวลผล ศึกษา คนควา
เก่ียวกับความกาวหนาของเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน เผยแพรงานทางดานชางเครื่องคอมพิวเตอร ฝกอบรมและ 
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัตงิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงาน 
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และได 
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานชางเครือ่ง
คอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเครื่องคอมพิวเตอร 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใชประสบการณและ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย  หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซ่ึงมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่ยากมาก ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัต ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ เชน วางแผนและควบคุมการ
ทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางานใหเปนไปตามความสามารถของเครื่องและระบบคําส่ังทีว่างไว 
เสนอแนวคิดใหมเก่ียวกับวธิีการปฏิบตัิงานในหองเครื่องคอมพิวเตอร เก็บรักษาขอมูลที่ใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ประมาณเวลาการปฏิบตัิงาน จัดลําดับความสําคัญและลักษณะของงานเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม 
ติดตามประมวลผล ศึกษา คนควาเก่ียวกบัความกาวหนาเพ่ือวางแผนควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน ศกึษา
คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ศกึษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ   ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแก
นักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง 
เรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
           1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
             1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 ขอ 2 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
             1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 ขอ 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเ 
คร่ืองคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
             2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบั 
งานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องคอมพิวเตอร 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
        ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรทีย่ากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตั ิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผดิชอบ
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานชางเครือ่งคอมพิวเตอร เชน ศึกษา คนควา ทดลอง 
เพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานชางเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางเครื่องคอมพวิเตอร ศึกษา คนควาหาวธิีการตาง ๆ 
ในการปรับปรงุงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศกึษา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องคอมพิวเตอร 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่ และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ 
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ชื่อตําแหนง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรทีย่ากมากเปนพิเศษ 
โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการ
กํากับ ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงค เปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆหรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษ ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงูมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร  ศึกษา คนควา 
ทดลองเพ่ือสรางแนวทางวธิกีารใหมในงานชางเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวยสอน
และฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานเครื่องคอมพิวเตอร ศึกษา คนควา หาวิธีการ
ตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคาํแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตังิาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี 
ใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 ดํารงตําแหนง
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร 1 หรือชางเครื่องคอมพิวเตอร 2 ดํารงตําแหนง
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องคอมพิวเตอร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่ และมีประสบการณสูง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน ชางเครื่องยนต 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางเครื่องยนต ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัตเิก่ียวกับการ
ตรวจ ทดสอบ ซอม บํารุง รักษา ประกอบ ติดตั้งเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต จัดทํารายการและประเมินราคาใน 
การดําเนินงานดังกลาว ควบคุมการเดินเคร่ืองยนต ตลอดจน แกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น และปฏบิัติหนาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ 
 

ชางเครื่องยนต 1 ระดับ 1  
          ชางเครื่องยนต 2 ระดับ 2  
 ชางเครื่องยนต 3 ระดับ 3  
 ชางเครื่องยนต 4 ระดับ 4  
 ชางเครื่องยนต 5 ระดับ 5  
          ชางเครื่องยนต 6 ระดับ 6  
          ชางเครื่องยนต 7 ระดับ 7  
          ชางเครื่องยนต 8 ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง                ชางเครื่องยนต 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางเครื่องยนตที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ไมยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่องยนต
ตางๆ  เชน ควบคุมการทํางาน  ตรวจแก บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต ควบคุม การเดิน
เคร่ืองยนต และแกไขขอขดัของที่เกิดขึ้น เบิกจาย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใช ชิ้นสวน อุปกรณ และ
อะไหลที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

1. มีความรูความสามารถในงานชางเครื่องยนตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตังิานในหนาที่  
  3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  

4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
 
 
 
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง             ชางเครื่องยนต 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเครื่องยนตที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่องยนต
ตางๆ เชน ควบคุมการทํางาน ตรวจแก บํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และอุปกรณ 
ที่เก่ียวกบังานชางเครื่องยนต ชวยติดตัง้ ซอม ประกอบ ดัดแปลง ประมาณราคา เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการดังกลาว จัดทําสถิติและทําบันทึกประวตั ิ 
การซอมและบํารุงรักษา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทา 
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว  
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องยนต 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง       ชางเครื่องยนต 3 

 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
              ปฏิบัติงานชางเครื่องยนตที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
              ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชาง  
เคร่ืองยนตตางๆ เชน ควบคุมการทํางาน ตรวจแก บํารุงรักษาเครื่องจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือเคร่ืองใช  
และอุปกรณทีเ่ก่ียวกับงานชางเครื่องยนต ชวยติดตั้ง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ประมาณราคา เคร่ืองจักร 
เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการดังกลาว ควบคุมการจัดทําสถิติ
และบันทึกประวัตกิารซอมและบํารุงรักษา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนงใน 
ระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเครื่องยนต หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเครือ่งยนต 2 แลว จะตอง  
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ของประเทศไทย  
2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 

         
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    ชางเครื่องยนต 4 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางเครื่องยนตที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่องยนตตางๆ  
เชน ตรวจแก บํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ และอุปกรณที่เก่ียวกบังานชางเครื่องยนต ติดตั้ง 
ซอม ประกอบ ดัดแปลง ประมาณราคาเครื่องจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุและอุปกรณตาง ๆ ที่ 
ใชในการดําเนินการดังกลาว เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเครื่องยนต หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2  และไดดํารงตําแหนง 
 ไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางเครื่องยนต 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องยนต 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ 
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     ชางเครื่องยนต 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางเครื่องยนตที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําส่ัง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือในบางกรณี  ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง  และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย  
   
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชาง
เคร่ืองยนตตาง ๆ  เชน ตรวจ ทดสอบ ซอมแซม บํารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือทุนแรง เคร่ืองใช คํานวณรายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณที่จะใชใน 
การดําเนินงานดังกลาว ควบคุม ตรวจสอบการใชและการเก็บรักษาเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณที่อยูในความ
รับผิดชอบ เปนตน เผยแพรงานทางดานชางเครื่องยนต ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ   

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเครื่องยนต หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2  และไดดํารงตาํแหนง  
ไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเครื่องยนต 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องยนต 4 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 
           

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง        ชางเครื่องยนต 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานชางเครื่องยนตทีย่ากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก  ซ่ึงตองใชประสบการณและ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเครื่องยนตที่ยากมาก ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรบัเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
 ปฏิบัติงานทีย่ากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบตัิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่องยนตตางๆ เชน ตรวจแก ซอม ปรับ ประกอบ 
ดัดแปลง ทดสอบ ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือทุนแรง  เคร่ืองใชและ
อุปกรณเก่ียวกับงานชางเครื่องยนตซ่ึงมีระบบการทํางานที่ยุงยากมาก  ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียด
อุปกรณใหมๆ พัฒนาเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองจักรกล เคร่ืองทุนแรง เคร่ืองใชอุปกรณเก่ียวกับงานชาง
เคร่ืองยนตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนตน  ศึกษา คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตังิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง      
        1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเครื่องยนต หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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          2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานชางเครือ่งยนตหรือ  
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
             2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเครื่องยนต
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเครื่องยนต 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน   
                   
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง      ชางเครื่องยนต 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเครื่องยนตที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตั ิ  เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่องยนตตางๆ  ศึกษา คนควา ทดลอง 
เพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานชางเครื่องยนตซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญ   ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางเครื่องยนต ศึกษา คนควาหาวธิกีารตางๆ ใน
การปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน 
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเครื่องยนต หรือ 
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 และไดดํารงตําแหนง  
ไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเครื่องยนต 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องยนต 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ 
และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 



                    7-8 

ชื่อตําแหนง     ชางเครื่องยนต 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเครื่องยนตที่ยากมากเปนพิเศษ โดย
ตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการ
กํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงค เปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

         ปฏิบัตงิานที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเครื่องยนตตางๆ เชน ศกึษา 
คนควา ทดลอง เพ่ือสรางแนวทางวธิีการใหมในงานชางเครื่องยนตซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญงานสูง  
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางเครื่องยนต  ศึกษา คนควา 
หาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ใหคําแนะนําในการปรบัปรุงคูมือเพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษาวเิคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตังิาน แกไขปญหาในงานโดย
การใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผดิชอบ ฝกอบรม ใหคําปรึกษา
และใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน  ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเคร่ืองยนต 2 ดํารงตําแหนงชางเคร่ืองยนต 7 
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องยนต 1 หรือชางเครื่องยนต 2 ดํารงตําแหนง 
ชางเครื่องยนต 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางเครื่องยนต หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเครื่องยนต 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูง  
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                            ชางเทคนิค 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกับการสราง 
ตรวจแก ซอม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่
เก่ียวกับโลหะและไฟฟา คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว ควบคุมตรวจสอบการ
ทาํงานของเคร่ืองจักรเครื่องยนต ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  

 
                    ชางเทคนิค 1 ระดับ 1  
                    ชางเทคนิค 2 ระดับ 2  
                    ชางเทคนิค 3 ระดับ 3  
                    ชางเทคนิค 4 ระดับ 4  
                    ชางเทคนิค 5 ระดับ 5  
                    ชางเทคนิค 6 ระดับ 6  
                    ชางเทคนิค 7 ระดับ 7  
                    ชางเทคนิค 8 ระดับ 8  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                                        ชางเทคนิค 1   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเทคนิคที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเทคนิคตางๆ 
เชน สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือเคร่ืองใชเก่ียวกับ
โลหะและไฟฟา คุมการทํางานของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต จัดเก็บ รักษา เบิกจายเครื่องมือเคร่ืองใชและวสัดุ
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางเทคนิคอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางเทคนิค 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเทคนิคที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเทคนิค  
ตาง ๆ เชน สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือเคร่ืองใช
เก่ียวกับโลหะและไฟฟา คุมการทํางานของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต รวบรวมขอมูลและจัดทําประวตัิการซอมสราง 
ชวยคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางเทคนิค 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนิค 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวธิกีารปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางเทคนิค 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเทคนิคที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเทคนิค
ตางๆ เชน สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือเคร่ืองใช
เก่ียวกับโลหะและไฟฟา คุมการทํางานของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต และแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น คํานวณ
รายการและประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว ตรวจรับ ควบคมุการใชและการเก็บรักษาเคร่ืองมือและ
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏิบัตหินาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางเทคนิคหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนิค 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางเทคนิค 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเทคนิคที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเทคนิคตางๆ เชน 
สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือเคร่ืองใชเก่ียวกับโลหะ
และไฟฟา คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการดังกลาว ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางเครื่องกล 
ที่ยุงยากทางเทคนิคดวยตนเอง ควบคุมการตรวจสอบ ใชและเกบ็รักษาเครื่องมือวสัดุและอุปกรณที่อยูในความ
รับผิดชอบ ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ชี้แจงรายละเอียดขอเทจ็จริงเก่ียวกับสภาพเคร่ืองจักร 
เคร่ืองยนต เคร่ืองไฟฟาและสภาพการซอม สราง วิเคราะห และเสนอความเห็นเก่ียวกับขอดีขอเสีย
ของเครื่องจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองไฟฟาแบบตาง ๆ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเทคนิค หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนิค 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
        3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเทคนิคที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวงานชางเทคนิค
ตางๆ เชน สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง แกไข ติดตัง้ และบํารุงรักษาเครื่องจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเก่ียวกับโลหะและไฟฟา คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการดังกลาว จัดทํารายงาน
เปรียบเทียบขอดีขอเสียของเครื่องจักร เคร่ืองยนต และเคร่ืองไฟฟาแบบตาง ๆ ประเมินความสามารถในการ
ซอมและสรางที่อยูในความรับผิดชอบ เปนตน เผยแพรงานทางดานชางเทคนิค ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนิค 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางเทคนิคที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใชประสบการณและ
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเทคนิคที่ยากมาก ตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรบัเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมาก ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเทคนิคตางๆ เชน ซอม สราง ประกอบ ดัดแปลง แกไข 
ออกแบบ ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณเก่ียวกับงานชางเทคนิค 
คํานวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานชางเทคนิค จัดทํารายงานเปรียบเทียบขอดี ขอเสียของ
เคร่ืองจักร เคร่ืองยนตและอุปกรณตาง ๆ ประเมินความสามารถในการซอมและสรางที่อยูในความรับผิดชอบ 
เปนตน ศึกษา คนควาหาวธิีการตาง ๆ ในการปรับปรงุงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาใน
งานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและ
ฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเทคนิค หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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              2.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเทคนิค  
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนิค 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 
 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางเทคนิคที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตั ิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเทคนิคตางๆ ศึกษา คนควา ทดลองเพ่ือ
พัฒนาแนวทางวิธีการในงานชางเทคนิคซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญ  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติ
ใหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางเทคนิค ศึกษา คนควาหาวธิกีารตาง ๆ ในการปรับปรุง
งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ 
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางเทคนิค 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

ก.พ.อ.กําหนดวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางเทคนิค 8  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
              ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซ่ึงมีประสบการณเก่ียวกบังานชางเทคนิคที่ยากมากเปนพิเศษ โดย
ตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการ
กํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงค เปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทาํและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
             ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางเทคนิค ศึกษา คนควา 
ทดลองเพ่ือสรางแนวทางวธิกีารใหมในงานชางเทคนิคซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง  ชวยสอนและ
ฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางเทคนิค ศกึษา คนควาหาวธิีการตาง ๆ 
ในการปรับปรงุงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตังิาน  แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม  ใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกบังานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
              1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 ดํารงตําแหนงชางเทคนิค 7
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
              2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิค 1 หรือชางเทคนิค 2 ดํารงตําแหนงชางเทคนิค 7
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางเทคนิค หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางเทคนิค 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ 
และมีประสบการณสูง 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                    ชางพิมพ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางพิมพ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิก่ียวกับการพิมพ 
แผนที่ แบบฟอรม และเอกสารตาง ๆ ซ่ึงตองใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการพิมพระบบตาง ๆ เชน การพิมพดวย
ระบบออฟเซต เปนตน การออกแบบตนฉบับแมพิมพ การจัดทําแมพิมพเก่ียวกับแบบพิมพ ซ่ึงตองใชเทคนิค
และกรรมวธิีตางๆ ปฏิบัติงานการพิมพและควบคุมการใชเคร่ืองพิมพ คํานวณรายการและประมาณราคาและ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  

 
ชางพิมพ 1 ระดับ 1  
ชางพิมพ 2 ระดับ 2  
ชางพิมพ 3 ระดับ 3  
ชางพิมพ 4 ระดับ 4  
ชางพิมพ 5 ระดับ 5  
ชางพิมพ 6 ระดับ 6  
ชางพิมพ 7 ระดับ 7  
ชางพิมพ 8 ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง      ชางพิมพ 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางพิมพที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
                   ปฏิบตัิงานที่ไมยาก โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางพิมพตางๆ   
เชน ถายรูปทางการพิมพ ลางฟลม แตงและประกอบเนกาตีฟ ทําแมพิมพชนิดขาวดํา ผสมหมึกพิมพ พิมพ
ภาพเสนหรือภาพสกรีน พิมพภาพสีเดียว เย็บเลมทําปก บํารุงรักษาแทนพิมพ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
                   ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางพิมพอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่    
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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ชื่อตําแหนง                   ชางพิมพ 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัตงิานชางพิมพที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางพิมพ 
ตาง ๆ เชน นําแมพิมพมาประกอบแทนพิมพ ปรับตําแหนงแมพิมพใหถูกตอง พิมพแผนที่ แบบฟอรมและ
เอกสารตาง ๆ ถายรูปทางการพิมพ ลางฟลม แตงและประกอบเนกาตีฟ ผสมหมึกพิมพ พิมพภาพเสนหรือ
ภาพสกรีน พิมพภาพสีเดียวหรือภาพสอดสี เย็บเลมทาํปก กําหนดขนาด จัดวางรูปตัวหนังสือและตวัอักษร 
ของแมพิมพ รางแบบ ออกแบบแมพิมพ จําลองแผนที่ กําหนดขนาด จัดวางรูปเลมละหนากระดาษ ทําแมพิมพ
ชนิดขาว - ดํา หรือชนิดสอดสี ใชแทนพิมพ แกไขขอขัดของตางๆ ในระหวางการพิมพ บํารุงรักษาแมพิมพ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชและวสัดุอุปกรณเก่ียวกับการพิมพ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
หรือ 
         2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางพิมพ 1 แลว จะตองมีความสามารถในการใหคําแนะนํา
เก่ียวกับระเบยีบและวิธีการปฏบิัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง     ชางพิมพ 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางพิมพที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบตัิงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางพิมพ
ตางๆ เชน จัดวางรูปเลม ถายรูปทําแมพิมพ จัดวางรูปแบบ ออกแบบแมพิมพ ทําแมพิมพ จัดวางรูปแบบ
ตัวอักษรแมพิมพ และการพิมพระบบตางๆ ตรวจความถูกตองของตนแบบแมพิมพ ปฏิบัติงานชางพิมพที่
ยุงยากทางเทคนิคพอสมควรดวยตนเอง ตรวจรับและควบคุมการใช การเก็บรักษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ 
ที่ใชในการพิมพ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางพิมพ 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหา และสรปุเหตุผล  
 
 
                                      
                                                                                    
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางพิมพที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางพิมพตางๆ เชน 
จัดวางรปูเลม ออกแบบแมพิมพ ทําแมพิมพชนิดตางๆ พิมพสอดสี ตรวจสอบความถูกตองของตนแบบแมพิมพ 
ปฏิบัติงานชางพิมพที่ยุงยากคอนขางมากทางเทคนิคดวยตนเอง คาํนวณรายการ ประมาณราคา และคัดเลอืก
กระดาษที่ใชในการดําเนินงาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นเก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางพิมพ 3 แลว จะตอง  
 1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด 
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน  
 
 
 
 
 
         ก.พ.อ.กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางพิมพที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําส่ัง หรือแบบ     
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางพิมพ
ตางๆ  เชน ตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ หลายดานหรือดานใดดานหนึ่งเก่ียวกบัการพิมพ จัดทําแมพิมพ
ชนิดขาวดําหรือชนิดสอดสี จัดวางรูปเลมและหนากระดาษ ถายรูปเพ่ือทําแมพิมพออฟเซตดวยกลองถายภาพ
ทางการพิมพ คํานวณมาตราสวนยอขยายในการถายทาํแมพิมพออฟเซต ปฏิบัตงิานพิมพที่ยุงยากมากทาง
เทคนิคดวยตนเอง คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินการดังกลาว ควบคุมและตรวจสอบการใช
การเก็บรักษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณทีเ่ก่ียวของกับการพิมพที่อยูในความรับผิดชอบ เปนตน ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงาน
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  
หรือเทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัตริาชการเก่ียวกับงานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางพิมพ 4 แลว จะตอง  
 1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางพิมพที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใชประสบการณและความคดิ
ริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางพิมพที่ยากมาก  ตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางพิมพตางๆ เชน วางรูปแบบพิมพตาง ๆ ซ่ึงตองใช
ความรู ประสบการณ และความละเอียดรอบคอบ และควบคุมการปฏิบัติงานทําแมพิมพ พิมพแบบพิมพตาง ๆ 
ทั้งระบบ off-set และ Letter- press พิมพสอดสี เปนตน ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานใน
หนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือ 
การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ 
เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงาน
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
 1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
          2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางพิมพหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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              2.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางพิมพหรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางพิมพ 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ และ
มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  

 
  
 
 
 
 
                  ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางพิมพที่ยากเปนพิเศษ ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ  เพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก  
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางพิมพตางๆ  ศึกษา คนควา ทดลองเพ่ือ
พัฒนาแนวทางวิธีการในงานชางพิมพ ซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัต ิ
ใหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางพิมพ ศึกษา คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานใน
หนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางพิมพ 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ และมี
ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง     ชางพิมพ 8 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางพิมพที่ยากมากเปนพิเศษ โดยตอง
คิดริเริ่ม ยกเลกิ หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกํากับ 
ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค เปาหมายตามที่กําหนดในชวงเวลา
ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัตงิานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกบัการจัดทําและปรับเปลีย่นแผนงาน โครงการ
ตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษ ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและประสบการณสูงมาก 
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางพิมพตางๆ   ศึกษา คนควา 
ทดลอง เพ่ือสรางแนวทางวธิีการใหมในงานชางพิมพซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางพิมพ ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคาํแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  ศกึษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรงุมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ให เหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่ รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคาํปรึกษา
และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 ดํารงตาํแหนงชางพิมพ 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางพิมพ 1 หรือชางพิมพ 2 ดํารงตําแหนงชางพิมพ 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางพิมพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
.        นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางพิมพ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ และมี
ประสบการณสูง 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 



8 
 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
สายงาน     ชางไฟฟา 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานทางดานชางไฟฟา ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏบิัติเก่ียวกับการ
สราง ตรวจแก ซอม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชที่
เก่ียวกับไฟฟาคํานวณรายการและ ควบคุมตรวจสอบความเรียบรอยในงานไฟฟา และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 
            ชางไฟฟา 1 ระดับ 1  
   ชางไฟฟา 2 ระดับ 2  
            ชางไฟฟา 3 ระดับ 3  
   ชางไฟฟา 4 ระดับ 4  
   ชางไฟฟา 5 ระดับ 5  
   ชางไฟฟา 6 ระดับ 6  
   ชางไฟฟา 7 ระดับ 7  
   ชางไฟฟา 8 ระดับ 8  
 
 
 
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง       ชางไฟฟา 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางไฟฟาที่ไมยากภายใตการกํากับ ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ไมยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางไฟฟาตางๆ 
เชน ชวยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เก่ียวกับไฟฟา 
เบิกจาย จัดเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานใน
หนวยงาน เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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ชื่อตําแหนง     ชางไฟฟา 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางไฟฟาที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางไฟฟาตางๆ  
เชน ชวยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชที่เก่ียวกับไฟฟา 
เบิกจาย จัดเก็บรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลและประวัติการ
ซอมและขอมูลเก่ียวกับหนวยงาน เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางไฟฟา 1 แลว จะตองมีความสามารถในการใหคําแนะนํา
เก่ียวกับระเบยีบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง     ชางไฟฟา 3  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางไฟฟาที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางไฟฟา
ตางๆ  เชน ตดิตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชที่เก่ียวกับไฟฟา 
เบิกจาย จัดเก็บรักษาเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวมรวมขอมูลและประวตักิารซอม และ
ขอมูลที่เก่ียวกับหนวยงาน เปนตน ใหคาํปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางไฟฟา 2 แลว จะตอง  
 1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
 2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
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ชื่อตําแหนง     ชางไฟฟา 4 

  
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางไฟฟาที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง หรือแบบ   
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางไฟฟาตางๆ  เชน 
ติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับซอม บํารุงรักษาเครื่องจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชที่เก่ียวกับไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บ
รักษา เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลและประวตักิารซอม และขอมูลที่เก่ียวกับ
หนวยงานเปนตน ใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ง
ตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางไฟฟา หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางไฟฟา 3 แลวจะตอง  
 1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
 2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน  
 
 
                   
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที ่25  พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานชางไฟฟาที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ  หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางไฟฟา
ตางๆ เชน ตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
ที่เก่ียวกบัไฟฟาที่ตองใชความละเอียดแมนยํา เทคนิคและความชํานาญสูงมาก คํานวณรายการ และประมาณ
ราคาในการดําเนินงาน ควบคุมตรวจสอบการใช การเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณทีใ่ชในการ
ดําเนินงาน เปนตน เผยแพรงานทางดานชางไฟฟา ฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา  
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางไฟฟา 4 แลว จะตอง  
 1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
        ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางไฟฟาที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใชประสบการณและความคดิ
ริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางไฟฟาที่ยากมาก  ตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางไฟฟาตางๆ เชน สราง ตรวจแก ปรับ ประกอบ
ดัดแปลง ทดสอบ ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เก่ียวกับไฟฟาซ่ึงมีระบบการทํางานที่
ยุงยากมาก ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดอุปกรณใหม ๆ พัฒนาเครื่องจักรเคร่ืองมือเคร่ืองใชเก่ียวกบัไฟฟา
ใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น เปนตน ศึกษา คนควาหาวธิกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานชางไฟฟาโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 
เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศกึษา ฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับ 
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
        1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
               1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
               1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงใน 
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางไฟฟาหรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ              
              2.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางไฟฟา หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางไฟฟา 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

 

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางไฟฟาที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาใน 
งานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานทีย่ากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางไฟฟาตางๆ ศกึษา คนควา ทดลองเพ่ือพัฒนา
แนวทางวธิีการในงานชางไฟฟาซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแก
นักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางๆไฟฟา ศึกษาคนควาหาวิธกีารตางๆในการปรับปรุงงานในหนาที่
ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศกึษา วิเคราะหเพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางไฟฟา หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางไฟฟา 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวนัที ่25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางไฟฟาที่ยากมากเปนพิเศษ  
โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณใน
การกํากับ ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการบรรลุวตัถุประสงค เปาหมาย ตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษโดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางไฟฟาตางๆ ศกึษา คนควา 
ทดลองเพ่ือสรางแนวทางวธิกีารใหมในงานชางไฟฟาซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางไฟฟา ศึกษา คนควา หาวธิีการตางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคาํแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ศกึษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรงุมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีให
เหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 ดํารงตําแหนงชางไฟฟา 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 หรือชางไฟฟา 2 ดํารงตําแหนงชางไฟฟา 7 
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางไฟฟา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางไฟฟา 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูง 
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3 

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
สายงาน ชางภาพ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางภาพ ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการเตรียม 
การถายทํา จัดหาและเก็บรกัษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการถายภาพ  และเผยแพรภาพวิจิตร รวมทัง้ภาพสี ภาพ
ขาวดํา ภาพยนตรขาวและสารคดี เขียนบท ถายภาพยนตร ลางฟลม และลางอัด ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตง
ฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสยีง ตัดตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด พิมพฟลม
ภาพยนตร จัดหมวดหมู และเก็บรกัษาภาพและฟลม และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
  
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  

 
ชางภาพ 1  ระดับ 1 
ชางภาพ 2  ระดับ 2 
ชางภาพ 3  ระดับ 3 
ชางภาพ 4  ระดับ 4 
ชางภาพ 5  ระดับ 5 

  ชางภาพ 6  ระดับ 6 
  ชางภาพ 7  ระดับ 7 
  ชางภาพ 8  ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง     ชางภาพ 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางภาพที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางภาพตางๆ เชน 
ชวยถายทําภาพยนตร ภาพนิ่ง ไมโครฟลม ลางฟลม อัด ขยาย แตงและตัดตอฟลม ลําดับภาพ บันทึกเสียง
ประกอบภาพพิมพฟลมภาพยนตร ถายทําแบบพิมพตางๆ จัดเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือ เคร่ืองใช  และวัสดุ
อุปกรณที่อยูในความรับผิดชอบ เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางภาพอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตังิานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
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ชื่อตําแหนง                                                     ชางภาพ 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางภาพที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางภาพตางๆ 
เชน ถายภาพทั้งสีและขาวดํา ถายทําภาพยนตรและภาพนิ่ง ไมโครฟลม ลางฟลม อัด ขยาย แตงและตัดฟลม 
ลําดับภาพ บนัทึกเสียงประกอบภาพ พิมพฟลมภาพยนตร ถายทําแบบพิมพตางๆ ชวยบันทึกเสียง ตัดตอและ
บันทึกเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด จัดหมวดหมูและเก็บรกัษาภาพและฟลม ชวยกําหนดและ
ประมาณขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบตังิาน จัดเก็บบาํรุงรักษาเครือ่งมือเคร่ืองใช และวสัดุ
อุปกรณที่อยูในความรับผิดชอบ เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
หรือ 

2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
   
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางภาพ 1 แลว จะตองมีความสามารถในการใหคําแนะนํา 
เก่ียวกับระเบยีบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง     ชางภาพ 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางภาพที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร  โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางภาพตางๆ 
เชน ถายภาพ ถายภาพวิจิตรทั้งภาพสีและภาพขาวดํา ถายทําภาพยนตรและภาพนิ่ง ไมโครฟลม ลางฟลม 
ถายภาพตาง ๆ ที่ใชประกอบการวิเคราะห วิจัย หรือแสดงผลงานทางวิชาการ ถายภาพเพ่ือทําแบบพิมพตาง ๆ 
ชวยเขียนบทถายทําภาพยนตร ลางฟลม และลางอัดขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ 
บันทึกเสียง ตดัตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด พิมพฟลมภาพยนตร จัดหมวดหมูและเก็บ
รักษาภาพและฟลม ชวยกําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบตังิาน  จัดเก็บ
บํารุงรักษาเครื่องใชและวัสดุอุปกรณการถายภาพ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางภาพ 2 แลว จะตอง  
 1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
 2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล  
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ชื่อตําแหนง      ชางภาพ 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางภาพที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางภาพตาง ๆ เชน 
ถายภาพทั้งภาพสีและขาวดํา ถายภาพวิจิตรทั้งภาพสีและภาพขาวดํา ซ่ึงตองใชความชํานาญในการถายทํา
เปนอยางดี ถายทําภาพยนตรและภาพนิง่ ไมโครฟลม ถายภาพตาง ๆ ที่ใชประกอบการวิเคราะห วิจัย หรือ
แสดงผลงานทางวิชาการทีมี่ความยุงยาก ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตาง ๆ เขียนบทถายทําภาพยนตร ถาย
ภาพยนตรขาวและสารคดีตางๆ ลางฟลมและลางอัดขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ 
บันทึกเสียง ตัดตอและเทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด ดูแลรักษาการจัดเก็บภาพและฟลม 
กําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณทีใ่ชในการปฏบิตัิงาน จัดเก็บบํารุงรักษาเครื่องใชและ 
วัสดุอุปกรณการถายภาพ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
    
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 ไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางภาพหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางภาพ 3 แลว จะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน  
 
 
                                                                           ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางภาพที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางภาพตางๆ 
เชน ถายภาพวิจิตรทั้งภาพสีและภาพขาวดํา ซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ถายภาพตาง ๆ ที่ใช
ประกอบการวเิคราะห วิจัย หรือแสดงผลงานทางวิชาการที่มีความยุงยากคอนขางมาก ถายภาพเพื่อทําแบบ
พิมพตาง ๆ เขียนบทถายทาํภาพยนตรทีมี่ปญหาคอนขางยุงยาก ถายภาพยนตรขาวสารคดีเพ่ือเผยแพรแก
ประชาชน หรือเพ่ือการเผยแพรระหวางประเทศ  ลางฟลมและลางอัด ขยายภาพ ตดัตอหรือตกแตงฟลม 
ตกแตงภาพ ลําดับภาพ บนัทึกเสียง ตัดตอ เทียบเสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด  ควบคุมดูแลการ
จัดเก็บรักษาภาพและฟลม กําหนดและประมาณการในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางภาพ 4 แลว จะตอง 
 1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
 2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
                                                                
 

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางภาพที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใชประสบการณ และความคิด
ริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางภาพที่ยากมาก ตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู  ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดย 
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานชางภาพตางๆ เชน ถายภาพวิจิตรทั้งภาพสีและ
ภาพขาวดํา ซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูงมาก ถายภาพตางๆ ที่ใชประกอบการวิเคราะห วิจัย หรือ
แสดงผลงานทางวิชาการทีมี่ความยุงยากมาก ถายภาพเพื่อทําแบบพิมพตาง ๆ เขียนบทถายทาํภาพยนตรทีมี่
ปญหายุงยาก ถายทําภาพยนตรขาวสารคดีเพ่ือเผยแพรแกประชาชนหรือเพ่ือการเผยแพรระหวางประเทศ  
ลางฟลมและลางอัด ขยายภาพ ตัดตอหรือตกแตงฟลม ตกแตงภาพ ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตดัตอและเทียบ
เสียงประกอบภาพยนตรและภาพสไลด ควบคุมดูแลการจัดเก็บรักษาภาพและฟลม พิจารณากําหนดและ
ประมาณการในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรงุ
งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น .จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตังิาน ศึกษารวบรวม 
ขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ 
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
            1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางภาพ 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางภาพ 2 ขอ 2 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  
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         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
            2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางภาพหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
            2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางภาพหรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางภาพ 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 
 
 
 
                                                                         ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25  พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางภาพที่ยากเปนพิเศษ ตองประยุกต 
ใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางภาพตางๆ ศึกษา คนควา ทดลอง  
เพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานชางภาพ ซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติ
ใหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางภาพ ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ในการปรับปรุงงานใน
หนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางภาพ 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่ และ
มีความรูความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง                   ชางภาพ 8 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางภาพที่ยากมากเปนพิเศษ โดยตอง 
คิดริเริ่ม ยกเลกิ หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกํากับ 
ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค เปาหมายตามที่กําหนดในชวงเวลา
ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัตงิานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกบัการจัดทําและปรับเปลีย่นแผนงาน โครงการ
ตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและประสบการณสูงมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางภาพตางๆ  ศึกษา คนควา ทดลอง 
เพ่ือสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางภาพซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางภาพ ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคาํแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  ศกึษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรงุมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 ดํารงตําแหนงชางภาพ 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงชางภาพ 1 หรือชางภาพ 2 ดํารงตําแหนงชางภาพ 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางภาพ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางภาพ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ประสบการณสูง  
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
สายงาน ชางศลิป 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางศิลป ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิก่ียวกับการเขียนภาพ 
เขียนตวัอักษร เขียนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ ชวยจัดฉากทีใ่ชในการแสดง 
ชวยตกแตงอาคารสถานทีต่าง ๆ ตามแบบที่กําหนดไวเพ่ือประกอบคําบรรยาย การจัดทําหนังสือ จัดวางรูปเลม
เอกสารเผยแพร จัดทําแผนปายประชาสัมพันธ และแผนภาพในการจัดแสดงนิทรรศการตาง ๆ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ 
  
   ชางศิลป 1 ระดับ 1  
            ชางศิลป 2 ระดับ 2  
   ชางศิลป 3 ระดับ 3  
   ชางศิลป 4 ระดับ 4  
   ชางศิลป 5 ระดับ 5  
   ชางศิลป 6 ระดับ 6 
   ชางศิลป 7 ระดับ 7  
   ชางศิลป 8 ระดับ 8  
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ชื่อตําแหนง     ชางศลิป 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางศลิป  
เขยีนตวัอักษรประกอบคําบรรยายหรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทาํแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือ
ตาง ๆ เขียนแผนปาย เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ เขียนแผนที่ เขยีนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ชวยปนภาพ 
และจําลองแบบพิมพ ชวยจัดฉากหรือตกแตงอาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการตาง ๆ ชวยจัดหา
และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณทีใ่ชในการปฏบิตัิงานเปนตน และปฏบิัติหนาท่ีอ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางศิลปทัว่ไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง      ชางศลิป 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางศิลปตางๆ 
เชน ชวยรางและออกแบบในการจัดทําภาพและการประดิษฐตวัอักษร ประดิษฐตัวอักษรประกอบคําบรรยาย 
หรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสอืตางๆ เขียนแผนปาย เขียนภาพตัวอักษร 
เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ เขียนแผนที่ เขียนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถติิ ปนภาพและจําลองแบบพิมพให
ถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตางๆ  ชวยจัดฉากหรือออกแบบตกแตงอาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือ
จัดนิทรรศการตาง ๆ จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป   โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางศิลป หรืองานอ่ืนทีเ่ก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
  2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางศิลป 1 แลว จะตองมีความสามารถในการใหคําแนะนํา
เก่ียวกับระเบยีบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง      ชางศลิป 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางศิลป 
เชน รางและออกแบบในการจัดทําภาพฉาก เขียนภาพ ประดิษฐตัวอักษรประกอบคําบรรยายหรอืเพ่ือใชเปน 
ตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตาง ๆ  เขียนแผนปาย เขียนภาพ ตัวอักษร  
เขียนแผนภาพ หรือประชาสัมพันธ เขียนแผนที่ แผนภูมิแสดงขอมูลทางสถติิ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ 
ใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตางๆ  จัดฉากหรือออกแบบตกแตงอาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือ 
จัดนิทรรศการ ชวยกําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวสัดุอุปกรณ ตลอดจนจัดหาและเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางศลิป 2 แลว จะตอง  
 1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
 2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล  
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ชื่อตําแหนง     ชางศลิป 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหลายอยางเก่ียวกับงานชางศิลปตางๆ เชน รางและ
ออกแบบจัดทําภาพฉากและประดิษฐตวัอักษรประกอบคําบรรยายหรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพ 
ในการจัดทําเอกสารและหนังสือตาง ๆ เขียนแผนปาย เขียนภาพ ตวัอักษร เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ  
เขียนแผนที ่แผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการ
ตางๆ ที่มีความยุงยาก จัดฉากหรือออกแบบตกแตงอาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการซึ่งตองการ
ความประณีตบรรจงเพื่อใชในกิจกรรมสําคัญ ๆ กําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน ใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ง
ตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางศลิป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางศลิป 3 แลว จะตอง  
 1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางศิลปตางๆ 
เชน รางและออกแบบในการจัดทําภาพฉากและประดษิฐตัวอักษรประกอบคําบรรยายหรือเพ่ือใชเปนตนแบบ
สําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตาง ๆ  เขียนแผนปาย เขียนภาพ เขียนตวัอักษร เขียนแผน
ภาพประชาสมัพันธ เขียนแผนที่ แผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ ซ่ึงตองการความ
ประณีตบรรจง และความถกูตองตามรายละเอียดทางดานวิชาการทีมี่ความยุงยาก จัดฉากหรือออกแบบและ
ตกแตงอาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการ กําหนดและประมาณการการใชวัสดุอุปกรณ ที่ใชใน
การปฏิบัติงาน เปนตน เผยแพรงานทางดานชางศิลป  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
    1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางศลิป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
    2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา 
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
     นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางศิลป 4 แลว จะตอง  
     1. มีความรูความเขาใจในหลักการบรหิารงานบุคคล  
     2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 

 
 

                             ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใชประสบการณและความคดิ
ริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางศิลปที่ยากมากตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหา ในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางศิลปตาง ๆ เชน รางและออกแบบในการจัดทําภาพฉาก
และการประดิษฐตัวอักษรเพื่อใชประกอบคําบรรยายหรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทํา
เอกสารและหนังสือตางๆซ่ึงตองใชความรูความชํานาญในกิจการของหนวยงานเปนอยางดี ออกแบบเขียนแผนปาย 
เขยีนแผนภาพประชาสัมพันธ เขียนภาพ เขียนตวัอักษร เขียนแผนที ่แผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและ
จําลองแบบพิมพ ซ่ึงตองการความประณีตบรรจงและความถูกตองตามรายละเอียดทางดานวิชาการที่มีความ
ยุงยากมาก  จัดฉากหรือออกแบบและตกแตงอาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการ ใหขอคิดเห็น และ
เสนอแนะในการนํางานชางศิลปไปใชในวชิาการตางๆ พิจารณากําหนดและประมาณการการใชวัสดุอุปกรณที่
ใชในการปฏบิตัิงาน เปนตน ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศกึษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานแกไขปญหาในทางโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่
รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศกึษา  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 2  ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1ป           
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         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
               2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางศลิปหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

                2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
               นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางศลิป 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

    

 

ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซ่ึงมีประสบการณเก่ียวกับงานชางศิลปที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางศลิปตางๆ  เชน ศึกษา คนควา ทดลอง เพ่ือ
พัฒนาแนวทางวิธีการในงานชางศิลปซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแก
นักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานศิลป ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ในการปรับปรงุงานในหนาที่ 
ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศกึษา วิเคราะหเพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางศลิป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางศิลป 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง     ชางศลิป 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางศิลปที่ยากมากเปนพิเศษ โดยตองคดิ
ริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกํากับ 
ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค เปาหมาย ตามทีกํ่าหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกบัการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติหนาที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางศิลปตาง ๆ เชน ศึกษา 
คนควา ทดลองเพ่ือสรางแนวทางวธิีการใหมในงานชางศิลปซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวยสอนและ
ฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางศิลป ศึกษา คนควาหาวิธตีางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคาํแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงาน 
ศึกษา วเิคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม
กับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางใหม ๆ ในการปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 ดํารงตําแหนงชางศิลป 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเก่ียวกับงานชางศลิป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 ดํารงตําแหนงชางศิลป 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
             นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางศิลป 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูง 

 

ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน  2548 



                       9 

 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน ชางอิเล็กทรอนิกส 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางอิเลก็ทรอนิกส ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวกับการ
ตรวจแก การทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ติดตั้ง ปรับแตง ดัดแปลง แกไขอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณนิวเคลียร
อิเล็กทรอนิกส ใหคําแนะนาํเก่ียวกับการใชและการปรบัแตงอุปกรณดังกลาว ซอมบํารุงเคร่ืองปฏิกรณปรมาณู 
และอุปกรณประกอบ จัดทําสถิติและบันทกึประวตัิการซอมบํารุง คํานวณรายการและประมาณราคาในการ
ดําเนินดังกลาว ควบคุม ตรวจสอบความเรียบรอยในงานอิเล็กทรอนิกสตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น  
เขียนแบบวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกสและแบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของซึ่งไดแก งานเขียนแบบเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส 
ของเครื่องมือ เคร่ืองใชทางวิทยาศาสตร ควบคุมดูแลคลังวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ 

 
                    ชางอิเล็กทรอนิกส 1 ระดับ 1  
                    ชางอิเล็กทรอนิกส 2 ระดับ 2  
                    ชางอิเล็กทรอนิกส 3 ระดับ 3  
                    ชางอิเล็กทรอนิกส 4 ระดับ 4  
                    ชางอิเล็กทรอนิกส 5 ระดับ 5  
                    ชางอิเล็กทรอนิกส 6 ระดับ 6  
                    ชางอิเล็กทรอนิกส 7 ระดับ 7  
                    ชางอิเล็กทรอนิกส 8 ระดับ 8 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 

              



 9-1 

ชื่อตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชดิ หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส
ตาง ๆ เชน ชวยทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ติดตั้ง ปรับปรุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จัดทําสถิติและบันทึกประวตัิ
การซอมบํารุง เบิกจาย จัดเก็บดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และวสัดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบตังิาน เปนตน  
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางอิเล็กทรอนิกสอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตังิานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 

                                        ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ เชน ทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ติดตั้ง ปรับแตง จัดทําสถิติและบันทึกประวตัิการซอมบํารุงอุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสในความรบัผิดชอบ  จัดซ้ือ จัดหา ตลอดจนทําหนาที่รับจายและทําบัญชวีัสดุอุปกรณทาง 
อิเล็กทรอนิกส  เขียนแบบวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสและแบบอ่ืน เชน แบบชิ้นสวนของเคร่ืองปฏิกรณปรมาณู 
แบบชิ้นสวนกล แบบอุปกรณการวิจัยทางวิทยาศาสตร  แบบบรรยายภาพประกอบการแสดงทางวิชาการ  
แบบกราฟแสดงสถิติตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 และไดดํารงตําแหนง ในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางอิเล็กทรอนิกส 1 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผดิชอบ  
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ชื่อตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ เชน เขยีนแบบวงจรไฟฟา แบบชิน้สวนเครื่องปฏิกรณปรมาณู แบบชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบบ
อุปกรณการวิจัยทางวิทยาศาสตร ซอม บํารุงรักษา ตดิตั้ง ปรับแตงเครื่องอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณ
นิวเคลียรอิเลก็ทรอนิกสที่มีปญหายุงยากพอสมควรดวยตนเอง จัดทําสถิติและบันทึกประวตัิการซอมบํารุง
อุปกรณดังกลาว พิจารณาจัดซ้ือ จัดหา และควบคุมดูแลการรับจายและทําบญัชวีัสดุอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส 
จัดจําแนกประเภทและกําหนดคุณสมบัตขิองวัสดุอิเล็กทรอนิกส ควบคุมการเดินเคร่ืองปฏิกรณปรมาณู 
แกปญหาขอขดัของที่เกิดขึ้นในระหวางการเดินเคร่ืองปฏิกรณปรมาณู ซอมบํารุงเครื่องปฏิกรณปรมาณูและ
อุปกรณประกอบ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารงตําแหนง 
ในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานชางอิเลก็ทรอนิกส หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางอิเล็กทรอนิกส 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
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ชื่อตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปนหรือตามคําส่ัง หรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสตางๆ  
เชน เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบชิ้นสวนเครื่องปฏิกรณปรมาณู แบบชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณ
การวิจัยทางวทิยาศาสตร ทดสอบ ซอม บํารุง รักษา ติดตั้ง ปรับแตงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณนิวเคลียร
อิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีระบบการทํางานที่ยุงยากซับซอนดวยตนเอง  ตรวจ ทดสอบ ศกึษารายละเอียดเก่ียวกับ
อุปกรณที่ไดรับมาใหม ดัดแปลง แกไขอุปกรณทุกชนิดในความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เปนตน  
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชาง 
อิเล็กทรอนิกสหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน 
ชางอิเล็กทรอนิกสหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางอิเล็กทรอนิกส 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
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ชื่อตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชาง
อิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบชิ้นสวนเครื่องปฏิกรณปรมาณู แบบชิ้นสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณการวิจัยทางวิทยาศาสตร ควบคุมการทดสอบ ซอมบํารุงรักษา ตดิตั้ง ปรับแตง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณนิวเคลียรอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีระบบการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก
ดวยตนเอง ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณที่ไดรับมาใหม ออกแบบ ดัดแปลง แกไขอุปกรณ
ทุกชนิดในความรับผิดชอบใหมีประสิทธภิาพดียิ่งขึ้น เปนตน เผยแพรงานทางดานชางอิเล็กทรอนิกส ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และได 
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังาน  
ชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน 
ชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางอิเล็กทรอนิกส 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
               
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 



                     9-6 

ชื่อตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใชประสบการณ 
และความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏบิัต ิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัเิพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจ แกไขปญหา  
ในงานที่รับผดิชอบโดยอิสระ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมาก ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง ปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน เขียนแบบวงจรไฟฟา แบบ
ชิ้นสวนเครื่องปฏิกรณปรมาณู แบบชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบบอุปกรณการวิจัยทางวทิยาศาสตร ตรวจ 
แก ซอม บํารุงรักษา ควบคมุ ทดสอบ ติดตั้ง ปรับแตงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณนิวเคลียรอิเล็กทรอนิกส 
ซ่ึงมีระบบการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก ตรวจ ทดสอบ ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณใหมๆ พัฒนา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและนิวเคลียรอิเลก็ทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนตน ศึกษาคนควาหาวธิีการ
ตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีห
เหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแก
นักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ 
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ   
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
        1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชางอิเล็กทรอนิกส 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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        2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
              2.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
อิเล็กทรอนิกสหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางอิเล็กทรอนิกส 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
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ชื่อตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสที่ยากเปนพิเศษ  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสตางๆ ศึกษา คนควา ทดลอง 
เพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานชางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางอิเล็กทรอนิกส  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ 
ในการปรับปรงุงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศกึษา
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือ ชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน 
ชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางอิเล็กทรอนิกส 6 แลว จะตองมีความชาํนาญงานใน
หนาที่ และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกสที่ยากมากเปนพิเศษ 
โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณใน
การกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลวุัตถุประสงค เปาหมายตามที่กําหนด
ในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการ
ตาง ๆ หรือ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส  ศึกษา 
คนควา ทดลองเพ่ือสรางแนวทางวธิีการใหมในงานชางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง 
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางอิเล็กทรอนิกส ศกึษา
คนควา หาวธิกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรงุ
คูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วเิคราะห เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา
ในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม  
ใหคําปรึกษาและ ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 ดํารงตําแหนง   
ชางอิเล็กทรอนิกส 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 1 หรือชางอิเล็กทรอนิกส 2 ดํารงตําแหนง 
ชางอิเล็กทรอนิกส 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัตริาชการเก่ียวกับงานชางอิเล็กทรอนิกส หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  
               
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางอิเล็กทรอนิกส 7 แลว จะตองมีความชาํนาญงานใน
หนาที่ และมีประสบการณสูง  
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน การประชาสมัพันธ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานประชาสมัพันธ ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบัการ
สํารวจ รวบรวม รับฟงความคิดเห็นขาราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชน  ศกึษาวิเคราะห เสนอแนะ
เก่ียวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ เก็บรวบรวมขอมูลและขาวสารตาง ๆ  จัดทําขาวสาร เอกสารความรูใน
ดานตางๆ เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานประชาสัมพันธ ดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน  
จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพรขาวสาร ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
หรือผลงานของหนวยงาน หรือมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาล และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 
   นักประชาสัมพันธ 3  ระดับ 3  
   นักประชาสัมพันธ 4  ระดับ 4  
   นักประชาสัมพันธ 5  ระดับ 5  
   นักประชาสัมพันธ 6  ระดับ 6  
   นักประชาสัมพันธ 7  ระดับ 7  
   นักประชาสัมพันธ 8  ระดับ 8  
                    นักประชาสมัพันธ  9 ระดับ 9  
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ชื่อตําแหนง นักประชาสมัพันธ 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานประชาสัมพันธทีย่ากพอควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําส่ังอยางกวางๆ และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากพอควรเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน สํารวจ รวบรวม รับฟงความคิดเห็นของขาราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชน รวบรวมขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ ชวยจัดทําขาวสาร เอกสารความรูดานตาง ๆ เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ ดําเนินงานประชาสัมพันธใน
รูปแบบตาง ๆ เชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรใหความรูความเขาใจเก่ียวกบัการ
ดําเนินงานหรือผลงานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลยัหรือของรัฐบาล  ชี้แจงตอบปญหาขอของใจเก่ียวกบัการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน  ชวยศึกษาวิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสมัพันธ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1.มีความรูความสามารถในงานประชาสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่ 
         2.มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ  ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏบิัติงานในหนาที่ 
         3.มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย 
         4.มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏบิัติงานในหนาที่ 
         5.มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
         6.มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง นักประชาสมัพันธ 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานประชาสัมพันธทีย่าก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

                      
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
สํารวจ รวบรวม รับฟงความคิดเห็นของขาราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชน จัดทําขาวสาร เอกสารความรู
ดานตาง ๆ เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ ดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดปาฐกถา อภิปราย  
สัมมนา จัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพรใหความรูความเขาใจเก่ียวกบัการดําเนินงานหรือผลงานของหนวยงาน 
หรือมหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาล ชี้แจงตอบปญหาขอของใจ เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของหนวยงาน พิจารณา 
ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ เปนตน  
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานประชาสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักประชาสัมพันธ 3 แลว จะตอง  
         1.มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานทีส่ังกัด 
         2.มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา แนะนําและเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
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ชื่อตําแหนง นักประชาสมัพันธ 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานประชาสัมพันธทีค่อนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิ หรือคําส่ัง 
ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมากและปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมากเก่ียวกบังานประชาสัมพันธ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ควบคุมรับผิดชอบการบริการขาวสาร การสํารวจ รับฟงความคดิเห็นของขาราชการ นิสิต 
นักศึกษาและประชาชน จัดทําเอกสารขาวสารตาง ๆ ควบคุม และดําเนินงานประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรให
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงาน ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานประชาสัมพันธ  
เผยแพรผลงานทางดานประชาสัมพันธ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสมัพันธ 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานประชาสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักประชาสัมพันธ 4 แลว จะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
  2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง นักประชาสมัพันธ 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานประชาสมัพันธที่ยากมาก  โดยตองใชความคิดริเริม่ในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานประชาสัมพันธ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรูความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูง  ตองคิดริเร่ิมกําหนดแนวทางการทํางาน  แกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประชาสัมพันธ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ  พิจารณา ศึกษา 
วิเคราะห ปญหา การดําเนินงานประชาสมัพันธเพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวธิีการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําขาวสาร เอกสารเก่ียวกับความรูดานตาง ๆ เพ่ือใชในการ 
ประชาสัมพันธ ควบคุมรับผิดชอบและดําเนินการประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรใหความรูความเขาใจเก่ียวกบั  
การดําเนินงานหรือผลงานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาล ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือ
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานประชาสมัพันธ เปนตน เผยแพรผลงานทางดานประชาสัมพันธ ทําความเห็น 
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ จัดทําเอกสารวชิาการ คูมือเก่ียวกับงาน 
ในความรับผดิชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสมัพันธ 4 หรือ 
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานประชาสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสมัพันธ 4 หรือ 
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย 
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักประชาสัมพันธ 5 แลวจะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
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ชื่อตําแหนง นักประชาสมัพันธ 7  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานประชาสัมพันธ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประชาสัมพันธ 
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการใน
งานประชาสัมพันธ ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกบังานประชาสัมพันธ 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน 
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสมัพันธ 4 หรือ 
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานประชาสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสมัพันธ 4 หรือ 
นักประชาสมัพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย 
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันักประชาสัมพันธ 6 แลว จะตองมีความสามารถใน 
การบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงูมาก ตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักประชาสมัพันธ 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานประชาสมัพันธที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานประชาสัมพันธ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพ่ือหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถปุระสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
        ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานประชาสัมพันธ 
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานประชาสัมพันธใหมีคุณภาพและประสทิธภิาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือ
สงัเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานประชาสมัพันธใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน 
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ ศึกษา คนควาหาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานประชาสัมพันธ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวม
ประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ 
และวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 หรือ 
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ        
 
 



32-8                
                                                                                                                                         
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 หรือ 
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักประชาสัมพันธ 7 แลว จะตองมีความชํานาญ 
งานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักประชาสัมพันธ  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานประชาสัมพันธที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานประชาสัมพันธ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานประชาสัมพันธ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานประชาสัมพันธ 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานประชาสัมพันธ  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานประชาสัมพันธ ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานประชาสัมพันธและแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานประชาสมัพันธและในดานที่เก่ียวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปน
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานประชาสัมพันธ เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานประชาสัมพันธ 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  
เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบัน
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเก่ียวกบังานประชาสัมพันธทั้งในและตางประเทศ   
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 หรือ 

นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานประชาสัมพันธหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                       

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ 3 หรือนักประชาสัมพันธ 4 หรือ 
นักประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย 
จะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักประชาสัมพันธ 8 แลว 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานประชาสัมพันธแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหปรึกษาแนะนําดานงานประชาสัมพันธแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                               ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
          สายงานนี้คลุมถึงตาํแหนงตางๆ ที่ปฏิบตัิงานชวยและสนับสนุนงานบริหารตางๆ ซ่ึงมีลกัษณะงานที ่
ปฏิบัตเิก่ียวกบังานบันทึกขอมูลเพ่ือใชกับเครื่องคอมพิวเตอร งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ  
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ งานเวชสถิติ หรืองานบริการทั่วไป  และปฏิบตั ิ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 

          ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี  คือ 
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ชื่อตําแหนง                                                           ผูปฏิบัติงานบรหิาร 1 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานบริหารที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือตามคําส่ัง หรือ
แบบ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
          ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชวยและสนับสนุนงาน
บริหารตางๆ เชน งานบันทึกขอมูลเพ่ือใชกับเครื่องคอมพิวเตอร งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ  งานงบประมาณ  
งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถติิ  งานบริการทั่วไป เปนตน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
           ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
          1.มีความรูความสามารถในงานชวยและสนับสนุนงานบริหารอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
          2.มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
          3.มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่ 
          4.มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
          ปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานบริหารที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือ 
ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ิหรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
          ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชวยและสนับสนุน
งานบริหารตางๆ  เชน งานบันทึกขอมูลเพ่ือใชกับเครื่องคอมพิวเตอร งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ 
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ  งานบริการท่ัวไป เปนตน  และปฏบิตัิหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชวยและสนับสนุนงานบริหารหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
          2. ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานบรหิาร 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
          ปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานบริหารที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปนหรือ
ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ิหรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
          ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบตัิหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานชวยและสนับสนุน
งานบริหารตางๆ เชน งานบันทึกขอมูลเพ่ือใชกับเครื่องคอมพิวเตอร งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ 
งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถิติ  งานบรกิารทั่วไป เปนตน ใหคําปรกึษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
          มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 1 หรือ ผูปฏิบัติงานบริหาร 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชวยและสนับสนุนงานบริหาร
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
             
ความรูความสามารถที่ตองการ 
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัตงิานบรหิาร 2 แลว จะตอง 
          1. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย 
          2.มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
          ปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานบริหารที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปนหรือ 
ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ิหรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
          ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชวยและสนับสนุนงาน 
บริหารตางๆ เชน งานบันทกึขอมูลเพ่ือใชกับเครื่องคอมพิวเตอร งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ   
งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถิติ  งานบรกิารทั่วไป เปนตน ใหคําปรกึษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกบังานรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 1 หรือ ผูปฏิบัติงานบริหาร 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานชวยและสนับสนุนงานบริหาร
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 1 หรือ ผูปฏิบัติงานบริหาร 2 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชวยและสนับสนุนงาน
บริหารหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานบรหิาร 3 แลว จะตอง 
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด 
          2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ 
          3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
          ปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานบริหารที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือ 
ตามคําสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง  และปฏิบตั ิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
          ปฏิบัตงิานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชวยและ
สนับสนุนงานบริหารตางๆ เชน งานบันทกึขอมูลเพ่ือใชกับเครื่องคอมพิวเตอร งานธุรการ  งานสารบรรณ   
งานประชาสัมพันธ  งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถติิ  งานบริการทั่วไป  
เปนตน  เผยแพรงานทางดานการชวยและสนับสนุนงานบริหารตางๆ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานทีรั่บผิดชอบ และปฏบิัติหนาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 1 หรือ ผูปฏิบัติงานบริหาร 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานชวยและสนับสนุนงานบริหาร
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 1 หรือ ผูปฏิบัติงานบริหาร 2 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชวยและสนับสนุนงาน
บริหารหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานบรหิาร 4 แลว จะตอง 
          1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
          2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
          ปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานบริหารที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใช
ประสบการณและความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชวยและสนับสนุนงานบริหารที่ยากมาก 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา  ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
          ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานชวยและสนับสนุนงานบริหารตางๆ เชน งานบนัทึกขอมูลเพ่ือใชกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ  งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  งาน
พัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถติิ  งานบริการทั่วไป  เปนตน ศึกษา คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่
ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิตัิงาน  ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                 1.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชวยและสนับสนุนงานบริหารหรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                 1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชวยและสนับสนุนงานบริหาร
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
          2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
                  2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 1 หรือผูปฏิบัติงานบริหาร 2  และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชวยและ
สนับสนุนงานบริหารหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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                  2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร 1 หรือผูปฏิบัติงานบริหาร 2  และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานชวยและ
สนับสนุนงานบริหารหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบตัิงานบรหิาร 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
               
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชวยและสนับสนุนงานบริหารที่ยากเปนพิเศษ  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงานที่รับผดิชอบ
โดยอิสระ และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
          ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานชวยและสนับสนุนงานบริหารตางๆ เชน งานบนัทึกขอมูล
เพ่ือใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ  งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถิติ  งานบริการทั่วไป เปนตน  ศกึษา คนควาหาวธิีการตาง ๆ ในการปรับปรงุงาน 
ในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน   แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 1 หรือผูปฏิบัติงานบริหาร 2  และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานชวยและสนับสนุนงานบริหาร
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัตงิานบริหาร 1 หรือผูปฏิบัติงานบริหาร 2  และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานชวยและสนับสนุนงาน
บริหารหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานบรหิาร 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานชวยและสนับสนุนงานบริหารที่ยากมากเปน
พิเศษ  โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณใน
การกํากับ ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงคเปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน
โครงการตางๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
          ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
เปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชวยและสนับสนุนงานบริหารตางๆ เชน 
งานบันทึกขอมูลเพ่ือใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ  งานงบประมาณ  
งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถติิ  งานบริการทั่วไป เปนตน  ศกึษา คนควาหาวิธกีารใหมเพ่ือ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคาํแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน  
ศึกษา วเิคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรม ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทาง
ใหมๆ ในการปฏิบัติงาน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 1 หรือผูปฏิบัติงานบริหาร 2  ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานบริหาร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัริาชการเก่ียวกับงานชวยและสนับสนุนงานบริหารหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 1 หรือผูปฏิบัติงานบริหาร 2  ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานบริหาร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานชวยและสนบัสนุนงานบริหารหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานบรหิาร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูง  
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน ผูปฏิบัติงานการเกษตร 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานการเกษตร ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
เก่ียวกับการชวยปฏบิัติงานดานตาง ๆ เก่ียวกับการเกษตร เชน การเพาะปลูก การใชปุย การปรับปรุงดิน การ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช การสงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร ตลอดจนชวยนักวิชาการเกษตรในการศกึษา 
คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเก่ียวกับวิชาการเกษตร เปนตน และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 

ผูปฏิบัติงานการเกษตร 1  ระดับ 1  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 2  ระดับ 2  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 3  ระดับ 3  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 4  ระดับ 4  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 5  ระดับ 5  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 6  ระดับ 6  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 7  ระดับ 7  
          ผูปฏิบัติงานการเกษตร 8  ระดับ 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานการเกษตร 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือ
แบบ   หรือแนวทางปฏิบตัหิรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
การเกษตรตาง ๆ เชน ชวยนักวิชาการเกษตรรวบรวมรายละเอียดสถติิ ขอมูล และดําเนินการตาง ๆ เพ่ือการ
วิเคราะห วิจัยทางดานการเกษตร ดําเนินการสงเสริมเผยแพรการเกษตรในดานตาง ๆ เชน การปรับปรุงบํารุง
พันธุ การปรับปรุงเกษตรกรรม การขยายพันธุ การปรับปรงุดิน การปองกันและกําจัดศัตรูพืช การรวบรวม
ขอมูลสถิติการเกษตร เปนตน ชวยปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการจัดทําแปลงทดลอง แปลงสาธิตในการเกษตร การ
สาธิตการใชเคร่ืองมือและกรรมวิธีใหม ๆ การใชยาปราบศตัรูพืช การชวยปองกันและกําจัดศัตรพืูช เปนตน 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 

 ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานการเกษตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
การเกษตรตางๆ เชน ชวยนักวิชาการเกษตรรวบรวมรายละเอียดสถติิขอมูล และดําเนินการตาง ๆ เพ่ือการ
วิเคราะหวิจัยทางการ เกษตรในแปลงทดลองและหองปฏิบัติการ ควบคุมและจัดทําแปลงทดลอง แปลงสาธิตใน
การเกษตร ตดิตามผลผลติทางการเกษตรอื่น ๆ ชวยนกัวิชาการเกษตรศึกษาทดลองเพื่อเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร โดยการปรับปรุงบํารุงพันธุ การปรับปรุงเกษตรกรรม การขยายพันธุ การเก็บรวบรวมแมลง การ
ปรับปรุงดิน การปองกันและกําจัดศัตรพืูช การรวบรวมขอมูลสถติกิารเกษตร การสาธิตการใชเคร่ืองมือและ
กรรมวิธีใหม ๆ การใชยาปราบศตัรูพืช การชวยปองกันและกําจัดศตัรูพืช การสงเสริมการปลูกพืชหลัก พืช
หมุนเวียน เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานการเกษตร 1 แลว จะตองมีความสามารถ
ในการใหคําแนะนําเก่ียวกบัระเบยีบและวิธีการปฏบิัตงิานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานการเกษตรตางๆ เชน ชวยนักวชิาการเกษตรรวบรวมรายละเอียดสถิติขอมูลและดําเนินการตาง ๆ เพ่ือการ
วิเคราะหวิจัยทางการเกษตรในแปลงทดลองและหองปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมและ
จัดทําแปลงทดลอง ติดตามผลการเปลีย่นแปลงและความเจริญเติบโตของพืช ชวยนักวิชาการเกษตรศึกษา
ทดลองเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตร โดยการปรับปรุงบํารุงพันธุ การปรับปรุงเกษตรกรรม การ
ขยายพันธุ การปรับปรุงดิน การปองกันและกําจัดศัตรพืูช การรวบรวมขอมูลสถติกิารเกษตร ชวยดําเนินการ
สงเสริมและเผยแพรเก่ียวกับการงานเกษตร เชน การจัดทําแปลงสาธิต การสาธิตและใหคําแนะนําเก่ียวกบัการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
การเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานการเกษตร 
ตาง ๆ  เชน ดําเนินการสงเสริมการเกษตร ปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา 
วิเคราะห คนควา ทดลอง ปฏิบัติงานทางดานการเกษตร เชน การปรับปรุงบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัด
พันธุ การปรับปรุงวธิีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษา ชวยศึกษาทดลองหาวิธปีองกันกําจัดโรค แมลง และ
ศัตรูพืช เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ง
ตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานการเกษตร 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริม่บาง และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานการเกษตรตาง ๆ เชน สงเสริมการเกษตร ปองกันและกําจัดศัตรูพืช พัฒนาสังคมการเกษตร  ชวย
นักวิชาการเกษตรในการศกึษาวิเคราะห คนควา ทดลองทางดานการเกษตร ปฏิบตัิงานทางดานการเกษตรใน
การปรับปรุงการบํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษา ชวย
ศึกษาทดลอง หาวิธีปองกันกําจัดโรค แมลง และศตัรูพืช เปนตน เผยแพรงานดานการเกษตร    ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
  
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน
งานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบตัิงานการเกษตร 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานการเกษตร 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใช
ประสบการณและความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรตางๆ เชน สงเสรมิการเกษตร 
ปองกันและกําจัดศัตรูพืช กักพันธุพืช ใชวตัถุมีพิษและปุยเคมีใหเปนไปตามกฎหมายและระบบนิเวศวิทยา  
พัฒนาสังคมการเกษตร ดูแลบํารุงรักษาใชเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือและอุปกรณทางการเกษตร  ชวยนักวิชาการ
เกษตรในการศึกษา วเิคราะห คนควา ทดลองปฏิบัติงานทางดานการเกษตร เชน การปรับปรงุบํารุงพันธุ การ
ขยายพันธุ การคัดพันธุ การเก็บรักษาพชืพันธุและผลผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงวธิีการผลิตและการใช
ปุย ชวยศึกษาทดลองหาวิธีปองกันกําจัดโรค แมลงและศตัรูพืช เปนตน ศึกษา คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน ศึกษารวบรวม
ขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏบิัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
            1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง ใน 
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานการเกษตร 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานการเกษตร 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
             2.1มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน 
สนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              2.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และ
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานการเกษตร 5 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ยากเปนพิเศษ 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรตางๆ เชน  ชวย
นักวิชาการเกษตรหรือนักวจัิยในการปฏบิัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานทางดานการเกษตร
เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงพันธุเพ่ือเพ่ิมคณุภาพ การขยายพันธุเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การดูแลแปลงวจัิยตาง ๆ  
การประยุกตใชเทคโนโลยใีหม ๆ เปนตน ใหบริการวิชาการทางดานการเกษตร ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติ
ใหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานการเกษตร ศกึษาคนควาหาวิธตีางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบตัิงานการเกษตร 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบั 
งานสนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานการเกษตร 6 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
  
                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรที่ยากมาก 
เปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค เปาหมาย
ตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผดิชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานการเกษตรตางๆ 
เชน ชวยนักวชิาการเกษตรหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธีการใหมใน
งานทางดานการเกษตรเกีย่วกับการปรับปรุงบํารุงพันธุเพ่ือเพ่ิมคณุภาพ การขยายพันธุเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การ
ดูแลแปลงวิจัยตาง ๆ การคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการการผลิต การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การ
พัฒนาหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาพันธุพืช เปนตน ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแก
นักศึกษาและผูเขารับการอบรม ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ศกึษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรงุ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพร 
และใหบริการในงานที่รับผดิชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางใหมๆในการ
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานการเกษตร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 1 หรือผูปฏิบัติงานการเกษตร 2 ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานการเกษตร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานการเกษตร หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
 



 
11-8 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานการเกษตร 7 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่ และมีประสบการณสูง 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                      ผูปฏิบัติงานประมง 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานประมง ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกบั
การประมงดานตาง ๆ เชน การจัดเก็บตัวอยางเพ่ือนํามาใชในการศกึษาวิเคราะห ชวยงานผลติภัณฑสัตวนํ้า 
เตรียม จัดหาและเก็บรักษาเครื่องมือเคร่ืองใช และอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหวจัิยทางการประมง ชวยรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกบัการประมง ชวยนักวิชาการประมงในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหและวิจัยเก่ียวกับการ
ประมง เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 

                    ผูปฏิบตัิงานประมง 1 ระดับ 1 
                    ผูปฏิบตัิงานประมง 2 ระดับ 2  
                    ผูปฏิบัติงานประมง 3 ระดับ 3  
                    ผูปฏิบัติงานประมง 4 ระดับ 4  
                    ผูปฏิบัติงานประมง 5 ระดับ 5  
                    ผูปฏิบัติงานประมง 6 ระดับ 6  
                    ผูปฏิบัติงานประมง 7 ระดับ 7  
                    ผูปฏิบัติงานประมง 8 ระดับ 8  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานประมง 1  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมงที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานประมงตางๆ 
เชน  ชวยนักวิชาการประมงรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูลและดําเนินการตางๆทางดานประมง  
เตรียมเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณทางการประมง ทําทะเบียนเบกิจายวัสดุ จัดเก็บตวัอยางเพื่อนํามาใชใน
การศึกษาวิเคราะห ชวยปฏบิัติงานดานคนควาทดลองที่ไมยาก เชน การใหอาหารปลา การชั่งนํ้าหนักและ 
วัดขนาด  การจัดเก็บตัวอยางเพ่ือนํามาใชในการศึกษาวิเคราะห เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานประมงอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
  
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 



13-2 

ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานประมง 2  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมงที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง   
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
ประมงตางๆ เชน ชวยนักวชิาการประมงรวบรวมรายละเอียดสถิตขิอมูล และดําเนินการตาง ๆ ทางดานประมง 
ชวยปฏบิัติงานการประมงในสถานที่ทดลองและหองปฏิบัติการ ติดตามผลการปฏิบัติงานประมงอ่ืน ๆ เตรียม 
จัดหา และเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และอุปกรณที่ใชในการวิเคราะห วิจัย ทางการประมง  ชวยงานผลิตพันธุ
สัตวนํ้าดานตาง ๆ ชวยจัดเตรียมและดําเนินงานเผยแพรความรูเก่ียวกับการประมง เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําเก่ียวกบัการประมง  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวธิีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานประมง 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมงที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน  
หรือตามคําสั่ง  หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานประมงตางๆ เชน ชวยนักวิชาการประมงรวบรวมรายละเอียด สถิติ ขอมูล และดําเนินงานตางๆทางดาน
ประมงในสถานที่ทดลองและในหองปฏิบตัิการ  ติดตามผลและจดบนัทึกเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญเติบโตของสัตวนํ้าเพ่ือเพ่ิมผลผลติทางการประมง จัดทํารายงานผลการวิเคราะหการทดลอง จัดเตรียม
เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหวิจัยทางการประมง เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 และไดดํารงตําแหนง 
ในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานประมง 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานประมง 4  
 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมงที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานสนับสนุนงานประมง
ตางๆ เชน ปฏิบัติงาน คนควา ทดลองทางประมง  รวบรวมขอมูล บันทึก สรุปผลและจัดทํารายงานและสรุปผล
การวิเคราะห การทดลอง ใหคําแนะนําการปฏิบัติงานทางประมง ควบคุมการจัดเตรียมเครื่องมือเคร่ืองใชและ
อุปกรณที่ใชในการวิเคราะหวิจัยทางการประมง  สงเสริมเผยแพรความรูเก่ียวกับการประมง  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานศึกษาคนควาทดลองทางการประมง เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ   
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2  และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
ประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2  และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ   
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 
  

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมงที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานประมง เชน ปฏิบัติงานศึกษา วเิคราะห คนควา ทดลองทางการประมง  รวบรวมขอมูล บันทึก สรุปผล และ
จัดทํารายงานผลการวิเคราะห การทดลอง ควบคุมการปฏิบัติงานการประมงในการเตรียม จัดหา เก็บรักษา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและอุปกรณในการวิเคราะห วิจัยทางการประมง เปนตน เผยแพรงานดานการประมง 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ   
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุน  
งานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานประมงที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมากซ่ึงตองใชประสบการณ 
และความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานประมงที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมาก ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานประมงตางๆ เชน ชวยนักวชิาการประมง
รวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูลและดําเนินการตางๆทางดานประมง เตรียมเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณ
ทางการประมง ทําทะเบียนเบิกจายวัสดุ จัดเก็บตัวอยางเพ่ือนํามาใชในการศึกษาวเิคราะห ศึกษา คนควา 
ทดลองเพ่ือพัฒนางานทางการประมง อนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า เพาะเลี้ยงสตัวนํ้า บันทึก สรุปผลและจัดทํา
รายงานผลการวิเคราะหการทดลอง ควบคุมการปฏิบัตงิาน เตรียม จัดหา เก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและ
อุปกรณในการวิเคราะห วิจัยทางการประมง  ปฏิบัติงานชวยนักวิชาการประมงในการศึกษา วเิคราะห คนควา 
ทดลองปฏิบัตงิานทางดานประมง ศึกษา คนควาหาวธิกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงานทางดานการประมง โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพร
และใหบริการในงานที่รับผดิชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของ  

 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
               1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
               1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบตัิงานประมง 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานประมง หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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         2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
               2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2  และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน
งานประมงหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
               2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัตงิานประมง 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานประมงที่ยากเปนพิเศษ 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบตัิงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานประมงตางๆ เชน ชวยนักวชิาการ
ประมงหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานทางดานประมง  ใหบริการวิชาการ
ทางดานประมง ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษาและผูรับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดาน
ประมง  ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ในการปรับปรงุงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  ปรับปรุงคูมือ
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน แกไข
ปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบรกิารในงานที่รับผิดชอบ 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุน 
งานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่ และมีความรูและความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ                                 
   

                      ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานประมงที่ยากมากเปนพิเศษ 
โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรู และประสบการณใน
การกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลวุัตถุประสงคเปาหมายตามที่กําหนด
ในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรบัเปลี่ยน
แผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานประมงตางๆ เชน 
ชวยนักวิชาการประมงหรือนักวิจัยในการวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธกีารใหมในงานดานการ
ประมง ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดานประมง  ศึกษา คนควา 
หาวิธีการตางๆในการเพ่ือปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือ
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงานเปนตน แกไขปญหา
ในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม 
ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานประมง 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว ไมนอย
กวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานประมง 1 หรือผูปฏิบัติงานประมง 2 ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานประมง 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทา   
มาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานประมง หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานประมง 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงู              

                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                  ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานสัตวบาล ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิก่ียวกับ
การเลี้ยงสัตว การคัดเลือกสัตว การตอนสัตว การผสมพันธุสัตว การฝกหัดสัตวเพ่ือรีดทําเชื้อ การผสมอาหาร
สัตว การปลูกพืชอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว ชวยปฏิบตังิานดานการควบคมุคุณภาพอาหารสัตวและ
วัตถุดิบ ตลอดจนชวยนักวชิาการสัตวบาลในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหและวิจัยเก่ียวกบังานสัตวบาล 
เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังน้ี คือ  
 
                    ผูปฏิบตัิงานสัตวบาล 1 ระดับ 1  
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 2 ระดับ 2  
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 3 ระดับ 3  
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 4 ระดับ 4  
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 5 ระดับ 5  
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 6 ระดับ 6 
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 7 ระดับ 7  
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 8 ระดับ 8 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง      
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจน หรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที ่
ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน     
สัตวบาลตางๆ เชน ชวยนกัวิชาการสตัวบาลรวบรวมรายละเอียดสถติิ ขอมูล และดําเนินการตางๆ ทางดาน
สัตวบาล ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว ผสมอาหารสัตวตามสูตรอาหารสัตว ทําความสะอาดโรงเรือน
สําหรับสัตว ปลูกพืชอาหารสัตวและบํารุงรักษา เก็บเก่ียวพืชอาหารสัตว ชวยทําหญาแหง หญาหมักไวเลี้ยง
สัตวในฤดูแลง เปนตน และปฏิบตัหินาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานสัตวบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 2  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
สัตวบาลตางๆ เชน ชวยนกัวิชาการสตัวบาลรวบรวมรายละเอียดสถติิ ขอมูล และดําเนินการตางๆ ทางดาน
สัตวบาล ชวยปฏิบัติงานเกีย่วกับการเลี้ยงสัตว ดูแลรักษาความสะอาดโรงเรือนของสัตว กําจัดพยาธิของสัตว 
ผสมอาหารสัตวตามสูตรอาหารสัตว ปลกูพืชอาหารสัตว จัดทําทุงหญาเลี้ยงสัตว บํารุงรักษาและกําจัดศัตรพืูช 
จัดฝูงสัตวเขาใชทุงหญาอาหารสัตว ถนอมอาหารสัตวดวยการทําหญาหมักและหญาแหง คัดเลือกสัตว ตอน
และผสมพันธุสัตว สงวนพนัธุสัตว ทําทะเบียนสตัว ฝกหัดสัตวเพ่ือรีดนํ้าเชื้อ เก็บตัวอยางอาหารสัตว และ
วัตถุดิบอาหารสัตวเพ่ือวิเคราะห ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเลีย้งสัตวแกเกษตรกร เปนตน และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานสัตวบาล หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานสัตวบาล 1 แลว จะตองมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน  
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานสัตวบาลตางๆ เชน ชวยนักวชิาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆทางดาน
สัตวบาล ชวยปฏิบัติงานเกีย่วกับการเลี้ยงสัตว การใหอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตวและโรงเรอืน การผสม
อาหารสัตว การปลูกพืชอาหารสัตว และการบํารุงรักษาทุงหญาอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว การดูแล 
ใหสัตวเขาใชทุงหญา การสํารวจสัตว คัดเลือกพันธุ ตอนและผสมพันธุสัตว สงวนพนัธุ การฝกหัดสัตวเพ่ือรีด
นํ้าเชื้อ และการสงเสริมการเลี้ยงสัตวโดยการใหคําปรึกษาแนะนําวธิีการเลี้ยงสตัว เก็บตัวอยางอาหารสัตว และ
วัตถุดิบอาหารสัตว เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
สัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานสตัวบาล 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําส่ัง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานสนับสนุนงานสัตวบาล
ตางๆ เชน ชวยนักวชิาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆ ทางดานสัตวบาล 
ปฏิบัติงานควบคุมการเลี้ยงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลโรงเรือนสําหรับสัตว การปลกูพืชอาหาร
สัตวและการบาํรุงรักษาทุงหญาอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว ศึกษาประวัติพันธุสัตวเพ่ือประโยชนในการ
คัดเลือกพันธุ ผสมพันธุและตอนสัตว การฝกหัดสัตวเพ่ือรีดเก็บนํ้าเชือ้ การสงเสริมและใหคาํแนะนําเก่ียวกับ
การเลี้ยงสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว การเก็บตวัอยางอาหารสัตวและวัตถุดิบอาหารสัตว เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
สัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานสตัวบาล 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่คอนขางยากมาก ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานสัตวบาลตางๆ เชน ชวยนักวชิาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆทางดาน
สัตวบาล ปฏบิัติงานควบคมุการเลี้ยงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืชอาหารสัตวและ
การถนอมอาหารสัตว ศกึษาประวัติพันธุสัตวเพ่ือประโยชนในการคดัเลือกพันธุ ผสมพันธุและตอนสัตว การเก็บ
ตัวอยางอาหารสัตวและวัตถดิุบอาหารสัตว ใหคําแนะนาํเก่ียวกบัการเลี้ยงสัตว การปรับปรุงพันธุสัตวแก
เกษตรกร เปนตน เผยแพรงานทางดานสัตวบาล  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
สัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานสตัวบาล 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 
  

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตอง
ใชประสบการณและความคดิริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซ่ึงมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจ แกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาลตางๆ เชน ชวยนักวชิาการสัตวบาล
รวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆ ทางดานสัตวบาล ปฏิบตัิงานควบคุมการเลีย้งสัตว การ
ผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตว การปลูกพืชอาหารสัตวและการถนอมอาหารสัตว ศึกษาประวตัิพันธุสตัว
เพ่ือประโยชนในการคัดเลือกพันธุ ผสมพันธุและตอนสตัว เก็บตวัอยางอาหารสัตว และวตัถดิุบอาหารสัตวเพ่ือ
วิเคราะหตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ใหคําแนะนําเก่ียวกับการเลีย้งสัตว การปรับปรุงพันธุสตัวแกเกษตรกร 
เปนตน ชวยนักวิชาการสตัวบาลในการศึกษา วเิคราะห คนควา ทดลองปฏิบัติงานทางดานสัตวบาล ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                 1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสตัวบาล 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานสัตวบาล 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
                 1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสตัวบาล 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน 
 งานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
                    2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานสัตวบาล 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                    2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานสัตวบาล 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานสนับสนุนงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานสัตวบาล 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                     ผูปฏิบัติงานสตัวบาล 7  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่ยากเปนพิเศษ 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากเปนพิเศษ ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเ ก่ียวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาลตางๆ 
เชน ชวยนักวิชาการสตัวบาลหรือนักวิจัยในการปฏิบตัิงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานทางดาน 
สัตวบาล ใหบริการวชิาการทางดานสัตวบาล ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษาและผูรับการอบรม
ในโครงการฝกอบรมทางดานสัตวบาล  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานใน
หนาที่ ให มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน 
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
สัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานสัตวบาล 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 8  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่ยากมากเปน
พิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค
เปาหมายตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดทําและปรบัเปลี่ยนแผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาลตางๆ เชน 
ชวยนักวิชาการสัตวบาลหรอืนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวธิีการใหมในงานทาง 
ดานสัตวบาล ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดานสัตวบาล  ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรงุ
คูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ศึกษา วเิคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน  
แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ 
ฝกอบรมใหคาํปรึกษาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ง
ตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานสตัวบาล 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานสตัวบาล 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานสตัวบาล 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีประสบการณสูง  
                                                                                 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                    ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรตางๆ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เก่ียวกับการชวยนักวทิยาศาสตรปฏิบตัิงานดานตางๆ เชน ชวยวิเคราะห ทดสอบ รวบรวมขอมูล และจัดทํา
รายงานผลการวิเคราะห เตรียม จัดหา และเก็บรกัษาวตัถตุัวอยาง เคมีภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใช และอุปกรณ 
ที่ใชในการวิเคราะหวิจัยทางวิทยาศาสตรเปนตน  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1    ระดับ 1  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2    ระดับ 2  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 3    ระดับ 3  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 4    ระดับ 4  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 5    ระดับ 5  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 6    ระดับ 6  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 7    ระดับ 7  
                      ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 8    ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
        ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
วิทยาศาสตรตางๆ เชน ผสมนํ้ายาเคมี ทดสอบหาความเปนกรด เปนดาง จัดหา เก็บรักษาวัตถุตัวอยาง 
วัตถุดิบและเคมีภัณฑ ทําความสะอาดเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณวิทยาศาสตร ทําทะเบียนการเบิกจายวัสดุ
และเคมีภัณฑ ชวยรวบรวมและบันทึกขอมูลเก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงาน เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1.มีความรูความสามารถในงานสนบัสนุนงานวิทยาศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
         2.มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3.มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         4.มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
วิทยาศาสตรตาง ๆ เชน เตรียมเครื่องมือ เคร่ืองใชและอุปกรณในการวิเคราะหวจัิย ชวยปฏบิตัิงานวิเคราะห
ทดสอบทางวทิยาศาสตร  ชวยวิเคราะหตัวอยางผลติภัณฑสินคา อาหาร โลหะ และวตัถตุวัอยางอ่ืนๆ  ชวย
ปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบทางกายภาพและเคมีเก่ียวกับเสนใย ปอ ฝาย และเสนไหม รวมถึงการควบคุม 
ตรวจสอบ และเก็บรักษาวตัถุดิบเคมีภัณฑ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัตกํิาหนดไวแลว ปรับตั้งเคร่ืองมือเพ่ือใหไดความ
เที่ยงตรง แมนยํา และถูกตองตามลักษณะของงาน ควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาวตัถุดิบ เคมีภัณฑ และ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชทางวิทยาศาสตรที่อยูในความรับผิดชอบ เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานวิทยาศาสตร 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 แลว จะตองมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่อยูในความรับผดิชอบ  
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานวิทยาศาสตรตางๆ เชน ชวยปฏบิัติงานเกี่ยวกับการทดลอง วิเคราะห วิจัยทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน 
ในสวนทีเ่ก่ียวของกับดานเคมี วิเคราะหเคมีภัณฑ  ตัวอยางผลิตภัณฑสินคา  อาหาร  วัตถุดิบ  โลหะ นํ้า  
สารอินทรีย  สารอนินทรีย และสิ่งของอ่ืนๆ เพ่ือหาองคประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร  วิเคราะห
ทดสอบทางกายภาพและเคมีเก่ียวกับเสนใย ปอ ปาน ฝายและเสนไหม การทดสอบคุณภาพสีในงานเคมี  
สิ่งทอ ชวยวเิคราะหแร บด กรอง รวมแรตัวอยาง ชวยรวบรวมขอมูล คํานวณ และจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะห การทดสอบ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ 
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบตัิงานวทิยาศาสตร 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 4   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง     
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
วิทยาศาสตรตางๆ  เชน ชวยปฏบิัติงานดานตรวจสอบ ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห วิจัยทางวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวบรวมขอมูล บันทึกสรุปผล และจัดทํารายงานผลการวเิคราะห การทดสอบ ชวยสอนและให
คําแนะนําการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หรือชวยปฏบิัติงานดานการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ชวยนักวิทยาศาสตรระดับสงูในการศึกษา วิจัย ในเรื่องตาง ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย เปนตน ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบั 
งานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการ 
เก่ียวกับงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานวิทยาศาสตรตางๆ เชน ชวยปฏบิัติงานดานตรวจสอบ วิเคราะห วิจัยทดสอบทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีรวบรวมขอมูล บันทึก จัดทํารายงานและสรุปผลการตรวจสอบการวิเคราะห การทดสอบ ควบคุม
ตรวจสอบการเตรียมเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณวิทยาศาสตรที่มีความยุงยากซับซอน ชวยสอนและให
คําแนะนําการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  ชวยปฏิบตัิงานดานการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ชวยนักวิทยาศาสตรระดับสงูในการทดลอง ศึกษา วิจัยในเรื่องตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เปนตน เผยแพร
งานทางดานวิทยาศาสตร ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  และ
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบั 
งานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 4 แลว จะตอง  
            1. มีความรูความเขาใจในหลกัการบริหารงานบุคคล  
            2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 6 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใช
ประสบการณ และความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
           ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ยากมาก  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหา ในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรตางๆ เชน ปฏบิัติงานดาน
ตรวจสอบ วิเคราะห วิจัย ทดสอบทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยซ่ึีงมีความยุงยากมาก จัดทํารายงานสรุปผล
การตรวจสอบ การวิเคราะห การทดสอบดังกลาว ควบคุมตรวจสอบการเตรียมเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณ
วทิยาศาสตรที่มีความยุงยากซับซอนมาก ชวยปฏบิัตงิานดานการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ชวย
นักวิทยาศาสตรระดับสูงในการศึกษา วิจัยในเรื่องตางๆ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน ศึกษา คนควา
หาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ศกึษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานวทิยาศาสตร 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานวทิยาศาสตร 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน 
งานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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          2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานวทิยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
             2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิตัิงานวทิยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 
 
 
 
 
                                                                               ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17-7 

ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 7 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ยากเปน
พิเศษ ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไข
ปญหาในงานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษ ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรตางๆ เชน ชวย
หรือปฏิบัติงานรวมกับนักวชิาการหรือนักวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิกีารในงานดานวิทยาศาสตร ชวยสอน
และฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตร   ศึกษา คนควาหา
วิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ศกึษาวิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกับสถานการณ   เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบและใหคําปรึกษาแนะนาํในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  และ
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 6 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 8 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตรที่ยากมาก 
เปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการบรรลวุตัถุประสงค เปาหมายตามที่
กําหนดในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกบัการจัดทําและปรบัเปลีย่น
แผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษ ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวทิยาศาสตรตางๆ 
ชวยนักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวธิีการใหมในงาน
ทางดานวิทยาศาสตร  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทาง 
ดานวิทยาศาสตร  ศึกษา คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ใหคําแนะนําในการปรับปรงุคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษาวิเคราะหเพ่ือปรับปรงุมาตรฐาน 
ในการปฏิบตังิาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหมๆ  ในการ
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2  
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานวทิยาศาสตร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรืองานอ่ืน
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 1 หรือผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 2 ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานวทิยาศาสตร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่ และมีประสบการณสูง 

                        ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                      ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานโสตทศันศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เก่ียวกับการใชโสตทศันูปกรณตาง ๆ ในการสอน ประชุม ฝกอบรม และจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน 
โครงการและแผนงานของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนการจัดหา จัดทํา เก็บรักษา และซอมแซมโสตทัศนูปกรณ 
และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 
      ผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 1  ระดับ 1 
       ผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 2  ระดับ 2  
                ผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 3  ระดับ 3  
                    ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 4  ระดับ 4  
                    ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 5  ระดับ 5  
                    ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 6  ระดับ 6  
                    ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 7  ระดับ 7 
                    ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 8  ระดับ 8  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง           ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาทีไ่มยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน          
โสตทัศนศึกษาตางๆ เชน ชวยนักวชิาการโสตทัศนศึกษาดําเนินการงานทางดานโสตทัศนศึกษา โดยจัดทํา
แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนที่ และตารางแสดงสถิติขอมูลตาง ๆ ใชและควบคุมโสตทศันูปกรณ
ประเภทตาง ๆ เชน เคร่ืองฉายภาพยนตร เคร่ืองฉายภาพนิ่ง เคร่ืองบันทึกเสียง เคร่ืองเลนแผนเสียงเพ่ือ
ประกอบการสอน การบรรยายในการประชุมหรือการฝกอบรมตาง ๆ  ตลอดจนซอมแซมและบํารุงรักษา
โสตทัศนูปกรณ เปนตน และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานโสตทศันศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง           ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาทีค่อนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป           
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน 
งานโสตทศันศึกษาตางๆ เชน ชวยนักวชิาการโสตทศันศึกษาดําเนินการงานทางดานโสตทัศนศึกษา โดยจัดทํา
แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนที่ และตารางแสดงสถิติขอมูลตาง ๆ ใชและควบคุมโสตทัศนูปกรณ
ประเภทตาง ๆ ซ่ึงใชในการสอน ประชุม ฝกอบรม และการนิทรรศการผลการปฏบิัติงานของหนวยงาน  เชน 
เคร่ืองฉายภาพยนตร เคร่ืองฉายภาพนิ่ง เคร่ืองบันทึกเสียง เคร่ืองเลนแผนเสียง เพ่ือประกอบการสอน การ
บรรยายในการประชุม หรือการฝกอบรมตาง ๆ ตลอดจนซอมแซมบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ เปนตน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศกึษา หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 แลว จะตองมีความสามารถ
ในการใหคําแนะนําเก่ียวกบัระเบยีบและวิธีการปฏบิัตงิานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาทีย่ากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานโสตทัศนศึกษาตางๆ เชน ชวยนักวชิาการโสตทศันศึกษาดําเนินการงานทางดานโสตทัศนศึกษา โดยจัดทํา
แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนที่ และตารางแสดงสถิติขอมูลตาง ๆ  ใช และควบคุมโสตทศันูปกรณ
และวัสดุตาง ๆ เชน เคร่ืองฉายภาพยนตร เคร่ืองฉายภาพนิ่ง เคร่ืองบันทึกเสียง เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองเลน
แผนเสียง เพ่ือประกอบการบรรยายในการสอน ประชุม ฝกอบรม และการนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนลาง อัด ขยายภาพ จัดหา จัดเก็บ ควบคุมการเบิกจาย ตลอดจนซอมแซม
บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณตาง ๆ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาทีย่ากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา
ตาง ๆ  เชน ชวยนักวิชาการโสตทัศนศกึษาดําเนินการงานทางดานโสตทัศนศึกษา  โดยออกแบบและคํานวณ
ตัวเลข  ควบคุมการจัดหา จัดทําภาพประกอบ ทําแผนภูมิ กราฟตาง ๆ  ควบคมุ การบันทึกเสียง บันทึก
ภาพยนตรและภาพนิ่ง ควบคุมการอัด ลาง ขยายภาพยนตรและภาพนิ่ง รวมทั้งการจัดทําแผนภาพนิ่ง แปล 
และจัดทําบทบรรยายประกอบภาพยนตร ควบคุมการแปลความหมายสถิตขิอมูลตาง ๆ และการเสนอสถิติ
ขอมูลเหลาน้ันตามหลักวชิาโสตทัศนศึกษา เพ่ือใชในการสอน ประชุม ฝกอบรม และจัดนิทรรศการผลการ
ปฏิบัติงาน โครงการและแผนงานของหนวยงานตาง ๆ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาทีค่อนขางยากมาก ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือ
ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ิหรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่ม และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานโสตทัศนศึกษาตางๆ เชน ชวยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาดําเนินการงานทางดานโสตทัศนศึกษา โดย
จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนที่ และตารางแสดงสถิติขอมูลตาง ๆ ซ่ึงใชในการสอน ประชุม 
ฝกอบรม และจัดนิทรรศการผลการปฏิบตังิานของสวนหนวยงานตาง ๆ   ควบคุมโสตทัศนูปกรณประเภทตาง ๆ 
เชน เคร่ืองฉายภาพยนตร เคร่ืองฉายภาพนิ่ง เคร่ืองบันทึกเสียง เพ่ือประกอบคําบรรยายในการสอน ประชุม 
หรือฝกอบรมตาง ๆ ตลอดจนซอมแซมบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 4 แลว จะตอง 
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาทีย่ากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใช
ประสบการณ และความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาที่ยากมาก 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมาก ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดย 
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาตาง ๆ เชน ชวย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาดําเนินการงานทางดานโสตทัศนศึกษา จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร 
แผนที่ และตารางแสดงสถิตขิอมูลตาง ๆ เพ่ือใชในการสอน ประชุม สัมมนา ฝกอบรม และจัดนิทรรศการ
ผลงานทางวิชาการตาง ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน จัดระบบควบคมุการใชเคร่ืองโสตทัศนูปกรณประเภท 
ตาง ๆ เชน เคร่ืองฉายภาพยนตร เคร่ืองฉาย ภาพนิ่ง เคร่ืองบนัทึกเสียงประกอบคําบรรยายในการสอน  
ประชุม สัมมนา หรือฝกอบรมตาง ๆ ตลอดจนซอมแซมบํารุงรักษา ดัดแปลงเคร่ืองโสตทัศนูปกรณ เปนตน  
ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงาน
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบรกิารในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและ
ฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงาน        
โสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
                1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 2  ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงาน 
โสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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 2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 5 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง           ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 7 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาที่ยากเปน
พิเศษ ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไข
ปญหาในงานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบตัิงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาตางๆ เชน      
ชวยนักวิชาการโสตทัศนศกึษาหรือนักวจัิยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานดานโสตทัศนศึกษา  ใหบริการ
วิชาการทางดานโสตทัศนศกึษา ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูรับการอบรมในโครงการ
ฝกอบรมทางดานโสตทัศนศึกษา  ศึกษา คนควาหาวธิกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น  ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการ
ในงานที่รับผดิชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือ ผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 6 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่ และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 8 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาที่ยากมาก
เปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงคเปาหมาย
ตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผดิชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ     
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโสตทศันศึกษา
ตางๆ เชน ชวยนักวชิาการโสตทัศนศึกษาหรือนักวิจัยในการวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธีการใหม
ในงานดานโสตทัศนศึกษา ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดานโสตทัศนศึกษา 
ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ  ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือ
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน  แกไข
ปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยพรและใหบรกิารในงานที่รับผิดชอบ 
ฝกอบรมใหคาํปรึกษาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ง
ตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรือ
งานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโสตทศันศึกษา 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 7 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีประสบการณสูง 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
สายงาน                                                   ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานหองสมุดซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิก่ียวกบั
งานหองสมุดดานตาง ๆ เชน การควบคมุ ดูแลกิจการของหองสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือ รับผิดชอบ
อาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบยีน จัดหมวดหมูและทาํบัตรรายการหนังสือ  แนะนําและใหบริการ
แกนิสิต นักศกึษา ขาราชการ และประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม เผยแพรและชักจูงให
นิสิต นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนใชบริการหองสมุด ตลอดจนชวยบรรณารักษรวบรวมสถิติ และจัดทํา
รายงานประจําปของหองสมุด เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 

ผูปฏิบัติงานหองสมุด 1  ระดับ 1  
                    ผูปฏิบัติงานหองสมุด 2  ระดับ 2 
                    ผูปฏิบัติงานหองสมุด 3  ระดับ 3  
                    ผูปฏิบัติงานหองสมุด 4  ระดับ 4  
                    ผูปฏิบัติงานหองสมุด 5  ระดับ 5  
                    ผูปฏิบัติงานหองสมุด 6  ระดับ 6  
                    ผูปฏิบตัิงานหองสมุด 7  ระดับ 7  
                    ผูปฏิบัติงานหองสมุด 8  ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง                                            ผูปฏิบัติงานหองสมุด 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุดตางๆ เชน ชวยบรรณารักษดําเนินการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ ดูแลรักษาวัสดุและ
ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือและทําบตัรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกนิสิต 
นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนในการใชหองสมุด  ใหบริการตอบคําถามตาง ๆ เก่ียวกบักิจการของ
หองสมุด เปนตน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานหองสมุดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานหองสมุด 2 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุดตางๆ เชน ชวยบรรณารกัษในการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบการใชพ้ืนที่
อาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบตัรรายการหนังสือ  แนะนํา
และใหบริการแกนิสิต นักศกึษา ขาราชการ และประชาชนในการใชหองสมุด และใหบริการตอบคําถามตาง ๆ 
เก่ียวกับกิจการของหองสมุด จัดกิจกรรมของหองสมุดเพ่ือสงเสริม เผยแพร และชกัจูงใหนิสิต นักศึกษา 
ขาราชการ และประชาชนใชบริการหองสมุดมากขึ้น รวบรวมสถติิและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด  
ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกบังานหองสมุด เปนตน และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่
เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบตัิงานที่อยูในความรับผดิชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน    
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุดตางๆ เชน จัดหา ดูแล เก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบการใชพ้ืนที่อาคาร วัสดุ และ
ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือและทําบตัรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการเรื่อง
การใชบริการหองสมุด บริการคนหาหนงัสือใหแกนิสิต นักศึกษา ขาราชการ และประชาชน  ใหบริการตอบ
คําถามตาง ๆ เก่ียวกับกิจการของหองสมุด จัดกิจกรรมของหองสมุดเพ่ือสงเสริม เผยแพร และชกัจูงใหนิสิต 
นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนใชหองสมุดมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวบรวมสถิติและ
จัดทํารายงานประจําปของหองสมุด เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัติงานหองสมุด 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุดหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหา และสรปุเหตุผล  
 
 
 
 

 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 



 
15-4 

ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานหองสมุด 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปนหรือตามคําส่ัง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานสนับสนุนงานหองสุมด
ตางๆ เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม ดูแล เก็บรักษา
และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบการใชพ้ืนที่อาคาร วสัดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมู
หนังสือและทาํบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกนิสิต นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนในการใช
หองสมุด จัดกิจกรรมหองสมุดเพ่ือสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหนิสติ นักศึกษา ขาราชการและประชาชนใช
บริการหองสมุดมากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิตแิละจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด1 หรือผูปฏิบัติงานหองสมุด 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2  และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําส่ัง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณี ซ่ึงตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุดตางๆ เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือสิ่งพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุ
อุปกรณประเภททั่วไปเขาหองสมุด ควบคุม ดูแลเก็บรกัษาและซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบดูแลการใชพ้ืนที่
อาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด จัดทําทะเบยีน จัดหมวดหมูหนังสือและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนํา
และใหบริการแกนิสิต นักศกึษา ขาราชการและประชาชนในการใชบริการหองสมุด จัดกิจกรรมหองสมุดเพ่ือ
สงเสริม เผยแพร และชักจูงใหนิสิต นักศกึษา ขาราชการและประชาชนใชบริการหองสมุดมากข้ึน ชวย
บรรณารักษในการคัดเลือกส่ิงพิมพหรือโสตทศันวัสดุอุปกรณทางวิชาการ บริการขอมูลทางคอมพิวเตอรเพ่ือ
การสืบคน ใหบริการตอบคาํถามตางๆ เก่ียวกับกิจการของหองสมุด รวบรวมสถติิ และจัดทํารายงานประจําป
ของหองสมุด เปนตน เผยแพรงานทางดานหองสมุด ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมากซึ่งตองใชประสบการณ 
และความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดย 
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกบังานสนับสนุนงานหองสมุดตางๆ เชน พิจารณาและให
ขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกส่ิงพิมพหรือโสตทัศนวสัดุอุปกรณประเภททัว่ไป ชวยบรรณารักษในการ
คัดเลือกส่ิงพิมพหรือโสตทัศนวัสดุอุปกรณทางวิชาการ ควบคุมดูแลการเก็บรักษา ซอมแซมสิ่งพิมพหรือ
โสตทัศนวัสดุอุปกรณในหองสมุด ดูแลการใชพ้ืนที่อาคาร วัสดุและครุภัณฑของหองสมุด จัดทําทะเบียน  
จัดหมวดหมูและทําบตัรรายการ แนะนําและใหบริการแกนิสิต นักศึกษา ขาราชการและประชาชนในการใช
บริการหองสมุดเพ่ือประโยชนเก่ียวกบังานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมหองสมุดเพ่ือสงเสริม 
เผยแพร และชักจูงใหมีการใชประโยชนจากหองสมุดมากขึ้น ใหบรกิารตอบคําถามตาง ๆ เก่ียวกับกิจการของ
หองสมุด ใหบริการขอมูลทางคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน รวบรวมสถติิตาง ๆ เก่ียวกับงานหองสมุดและจัดทํา
รายงานประจําปของหองสมุด เปนตน ศกึษาคนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตังิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานหองสมุด 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานหองสมุด หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานหองสมุด 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานหองสมุด 
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัติงานหองสมุด 2  และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน
งานหองสมุดหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
              2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัติงานหองสมุด 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่ และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 
 
 
 

 
 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ยากเปนพิเศษ  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานหองสมุดตางๆ เชน ชวย
บรรณารักษเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานดานหองสมุด ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและ
ผูรับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานหองสมุด ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานใน
หนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   ศึกษา วเิคราะหเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน 
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืน 
ที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2  และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบตัิงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2  และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ยากมากเปนพิเศษ  
โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณใน
การกํากับ ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงคเปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม  สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรบัเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตางๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานหองสมุด ชวย
บรรณารักษในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธีการใหมในงานดานหองสมุดตางๆ เชน 
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดานหองสมุด ศึกษา คนควาหาวธิีการ
ใหมเพ่ือปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น ใหคําแนะนําในการปรบัปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทาง 
ในการปฏิบตังิาน   ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดย
การใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผดิชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษา
และใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหมๆในการปฏบิัติงาน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2 ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานหองสมุด 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2 ดํารงตําแหนง 
ผูปฏิบัติงานหองสมุด 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงานสนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงู  
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน            ผูปฏิบัติงานอาชวีบําบัด 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
เก่ียวกับการสอน ฝกหัด และฟนฟูอาชีพใหแกผูปวยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพตดิ บุคคลปญญาออน และ
ผูปวยที่มีบุคลกิภาพแปรปรวนหรือพิการ ตามที่ผูปวยแตละคนถนัด เพ่ือใหผูปวยสามารถปรับตวัเองใหเขากับ
สังคมและอยูในสังคมได และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังน้ี คือ  
 
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 1 ระดับ 1   
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 2 ระดับ 2  
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบาํบัด 3 ระดับ 3  
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 4 ระดับ 4  
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 5 ระดับ 5  
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 6 ระดับ 6  
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 7 ระดับ 7  
                    ผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบัด 8 ระดับ 8  
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 1   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําส่ัง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน      
อาชีวบําบัดตางๆ เชน สอนหรือฝกหัดวิธีการตาง ๆ หรือใชเคร่ืองมือ อุปกรณ หรือเคร่ืองใชตาง ๆ เพ่ือฝกหัด
กิจกรรมจากอาชีพตาง ๆ ใหแกผูปวยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพตดิ บุคคลปญญาออน และผูปวยที่มี
บุคลิกภาพแปรปรวนหรือพิการ ตามที่ผูปวยแตละคนถนัด ตลอดจนควบคุมและดูแลพฤติกรรมผูปวยโดย
บันทึกความเห็นในสมุดรายงานเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทยในการบําบัดรักษาผูปวย รวมทั้งทําหนาที่
ผลิต ซอมแซมครุภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ในโรงพยาบาล เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรอืเทียบไดไมต่าํกวาน้ี  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานอาชีวบําบัดอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ  หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน   
อาชีวบําบัดตางๆ เชน สอนหรือฝกหัดวิธีการตาง ๆ หรือใชเคร่ืองมือ อุปกรณ หรือเคร่ืองใชตาง ๆ ที่เหมาะกับ
อาการหรือความถนัดของผูปวยเพ่ือฝกหัดกิจกรรมจากอาชีพตาง ๆ ใหแกผูปวยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพติด 
บุคคลปญญาออน และผูปวยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนหรือพิการตามที่ผูปวยแตละคนถนัด เพ่ือใหเกิดความ
เพลิดเพลินและสนใจตอสิ่งแวดลอมและชวยเหลือตนเองได ตลอดจนควบคุมและดูแลพฤติกรรมผูปวย โดย
บันทึกความเห็นในสมุดรายงาน เพ่ือประกอบการวินิจฉัยของแพทยในการบําบดัรักษาผูปวย รวมทั้งทําหนาที่
ผลิต ซอมแซมครุภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ในโรงพยาบาล ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับงาน 
อาชีวบําบัด เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานอาชีวบําบดั 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดหรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 1 แลว จะตองมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุน
งานอาชีวบําบัดตางๆ เชน สอน หรือฝกหัดวิธีการตาง ๆ หรือใชเคร่ืองมือ อุปกรณ หรือเคร่ืองใชตาง ๆ ที่
เหมาะสมกับอาการหรือความถนัดของผูปวยเพ่ือฝกหัดกิจกรรมจากอาชีพตาง ๆ ใหแกผูปวยโรคจิต โรค
ประสาท ยาเสพติด บุคคลปญญาออน และผูปวยที่มีบคุลิกภาพแปรปรวนหรือพิการตามที่ผูปวยแตละคนถนัด 
เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลนิและสนใจตอสิ่งแวดลอมและชวยเหลอืตนเองได ตลอดจนควบคุมและดูแล
พฤติกรรมผูปวยโดยบันทึกความเห็นในสมุดรายงานเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทยในการบําบัดรักษา
ผูปวย รวมทั้งทําหนาที่ผลติ ซอมแซมครุภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ในโรงพยาบาล รวมประชุมกับแพทย 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และเจาหนาที่ทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหความเห็นในเรื่องการ
บําบัดรักษา ฟนฟู และคนควาหาวธิีบําบดัที่ไดผลดียิง่ขึ้น เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ติดตอประสานงาน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกบังานสนับสนุน
งานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงาน          
อาชีวบําบัดตางๆ  เชน สอนหรือฝกหัดวิธีการตาง ๆ หรือใชเคร่ืองมือ อุปกรณ หรือเคร่ืองใชตาง ๆ เพ่ือฝกหัด
กิจกรรมจากอาชีพตาง ๆ ทีเ่หมาะกับอาการหรือความถนดัของผูปวยใหแกผูปวยโรคจติ โรคประสาท ยาเสพติด 
บุคคลปญญาออน และผูปวยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนหรือพิการตามที่ผูปวยแตละคนถนัด เพ่ือใหผูปวยเกิดความ
เพลิดเพลินและสนใจตอสิ่งแวดลอมและชวยเหลือตนเองได ตลอดจนควบคุมและดูแลพฤติกรรมผูปวยโดย
บันทึกความเห็นในสมุดรายงานเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทยในการบําบัดรักษาผูปวย รวมทั้งทําหนาที่
ผลติ ซอมแซมครุภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ในโรงพยาบาล รวมประชุมกับแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห 
และเจาหนาทีท่างวิชาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหความเห็นในเรื่องของการบําบัดรักษา ฟนฟูและคนควาหาวธิีการ
บําบัดที่ไดผลดียิ่งขึ้น เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบตัิงานอาชีวบําบดั 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน
สนับสนุนงานอาชีวบําบัดหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือ ผูปฏิบัติงานอาชวีบําบัด 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน 
สนับสนุนงานอาชีวบําบัดหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทาํแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณีซ่ึงตองมีการใชความคดิริเริ่มบาง และปฏบิัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนบัสนุน
งานอาชีวบําบัดตางๆ เชน สอนหรือฝกหัดวิธีการตาง ๆ หรือใชเคร่ืองมือ อุปกรณ หรือเคร่ืองใชตาง ๆ เพ่ือ
ฝกหัดกิจกรรมจากอาชีพตางๆ ที่เหมาะสมกับอาการหรือความถนัดของผูปวย ใหแกผูปวยโรคจิต โรคประสาท  
ยาเสพติด บุคคลปญญาออน และผูปวยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน หรือพิการตามที่ผูปวยแตละคนถนัด เพ่ือให
ผูปวยเกิดความเพลิดเพลินและสนใจตอสิ่งแวดลอม และชวยเหลือตนเองได ตลอดจนควบคุมและดูแล
พฤติกรรมผูปวยโดยบันทึกความเห็นในสมุดรายงานเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทยในการบําบัดรักษา
ผูปวย รวมทั้งทําหนาที่ผลติ ซอมแซมครุภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ในโรงพยาบาล รวมประชุมกับแพทย 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และเจาหนาที่ทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหความเห็นในเรื่องการ
บําบัดรักษา ฟนฟู และคนควาหาวธิีบําบัดที่ไดผลดียิง่ขึ้น เปนตน เผยแพรงานทางดานอาชีวบําบัด ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ 
เก่ียวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เก่ียวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับงาน 
สนับสนุนงานอาชีวบําบัดหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือ ผูปฏิบัติงานอาชวีบําบัด 2 และ 
ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน 
สนับสนุนงานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซ่ึงตองใช
ประสบการณและความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ยากมาก 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนแกไขปญหาในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดตางๆ เชน สอนหรือฝกหัดวธิกีาร
ตาง ๆ หรือใชเคร่ืองมือ อุปกรณหรือเคร่ืองใชตาง ๆ เพ่ือฝกหัดกิจกรรมจากอาชีพตาง ๆ ที่เหมาะสมกับอาการ
หรือความถนัดของผูปวยใหแกผูปวยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพตดิ บุคคลปญญาออนและผูปวยที่มีบคุลิกภาพ
แปรปรวนหรอืพิการตามที่ผูปวยแตละคนถนัด ตลอดจนควบคุมและดูแลพฤติกรรมผูปวยโดยบันทึกความเห็น
ในสมุดรายงานเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทยในการบําบัดรักษาผูปวย รวมทั้งทาํหนาที่ผลิต ซอมแซม
ครุภัณฑ เครื่องมือเคร่ืองใชตาง ๆ  เพ่ือใชในการฝกหัดกิจกรรม รวมประชมุกับแพทย นักจิตวทิยา นักสังคมสงเคราะห
และเจาหนาทีท่างวิชาการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหความเห็นในเรื่องการบําบัดรักษา ฟนฟูและคนควาหาวิธี
บําบัดที่ไดผลดียิ่งขึ้น เปนตน ศึกษา คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่
รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศกึษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เก่ียวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานอาชีวบําบัด 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบดั
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานอาชีวบําบัด 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงาน  
อาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานอาชีวบําบัด 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน 
สนับสนุนงานอาชีวบําบัดหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
              2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชวีบําบัด 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเก่ียวกับ
งานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ยากเปนพิเศษ 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษ ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดตางๆ ชวยนักวิชาการ
หรือนักวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานดานอาชีวบําบัด ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษา
และผูรับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานอาชีวบําบัด ศึกษา คนควาหาวธิีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงาน
ในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตังิาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังาน
สนับสนุนงานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 6 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบรหิารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเก่ียวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบัดที่ยากมาก 
เปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค 
เปาหมายตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดทําและปรบัเปลี่ยนแผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษ ซ่ึงตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก
เปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสนับสนุนงานอาชีวบําบดัตางๆ  ชวย
นักวิชาการอาชีวบําบัดในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธีการใหมในงานดานอาชีวบําบัด 
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศกึษาและผูเขารับการอบรมทางดานอาชีวบําบดั  ศึกษา คนควาหาวธิีการ
ใหมเพ่ือปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น ใหคําแนะนําในการปรบัปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน   ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการ
ใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2   
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานอาชีวบําบัด หรืองานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานอาชีวบําบดั 1 หรือผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 2  ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานอาชีวบําบัด 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกบังานสนับสนุนงานอาชวีบําบัด หรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูง 
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