มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เชี่ยวชาญเฉพาะ
บรรณารักษ์

ประเภทตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัด หาและคั ด เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเ คราะห์และจัดหมวดหมู่หนัง สือ ท าบัตรรายการท า
บรรณานุกรม ทาดรรชนี ทาสาระสังเขป จัดทาคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่
ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด
และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ป ฏิบัติงานระดับ ต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(๑) จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จาแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์สื่อ
โสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทารายการบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
(๒) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ใหม่ ๆ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย ด้ า น
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุดทั้งด้านวิชาการ
และการให้บริการ
(๓) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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๔. ด้านการบริการ
ให้คาแนะนา และตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเพื่อให้
เกิดความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือ
ทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทาง
สารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่ นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือ
ทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เชี่ยวชาญเฉพาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภทตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสานักงานและการบริหาร
ราชการทั่ว ไป ซึ่งมีลั ก ษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่ จะได้ รับ คาสั่ งโดยไม่ จากั ด ขอบเขตหน้ าที่ เช่น
การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย
จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง
รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง
หัวหน้า ส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้าน
ด้วยกันเช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัตกิ าร
(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้านต่างๆ
เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการงานบริหาร
อาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสาหรับ
การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินจิ ฉัยสั่งการของผูบ้ ริหาร
(๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๔) ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ก าร
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
(๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ป ระชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารของ
หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผูบ้ ังคับบัญชาต่อไป
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๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานของตนเอง ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
ประสานการทางานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงานประสานงาน
กับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๔. ด้านการบริการ
ตอบปั ญ หา ชี้ แ จง และให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ งานในความรั บ ผิ ด ชอบ ในระดั บ เบื้ อ งต้ น แก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจใน
งานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับ ปริญ ญาตรีห รือคุ ณวุ ฒิอย่างอื่นที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกั น ในสาขาวิชาหรือทางที่
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับ ปริญ ญาโทหรือคุ ณวุ ฒิอย่างอื่นที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกั น ในสาขาวิชาหรือทางที่
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เชี่ยวชาญเฉพาะ
นักเอกสารสนเทศ

ประเภทตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการจัดหา และคัดเลือกหนังสือและเอกสารในสาขาวิชาเฉพาะ เข้าห้องสมุดหรือศูนย์เอกสาร
วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือและเอกสาร ทาบัตรรายการบรรณานุกรม ทาดรรชนี ทาสาระสังเขป
จั ด ท าคู่ มื อ การศึ ก ษา ค้ น คว้ า และแนะแนวการอ่ า น การใช้ ห นั ง สื อ และเอกสารสาขาวิ ช าเฉพาะ
ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ ห้ อ งสมุ ด หรื อ ศู น ย์ เ อกสาร จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น ศึ ก ษา ค้ น คว้ า การจั ด
ระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุดหรือศูนย์เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
เกี่ยวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น
การพิจารณาจัดหา และคัดเลือกเอกสารเข้าห้องสมุด การวิเคราะห์ให้เลขหมู่หนังสือหรือเอกสารทา
ดรรชนี ทาบรรณานุกรมสาระสังเขป ควบคุมตรวจสอบการให้บริการแก่ผใู้ ช้หอ้ งสมุด ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(๑) พิจารณาจัดหา และคัดเลือกเอกสารเข้าห้องสมุดหรือศูนย์เอกสาร
(๒) การวิเคราะห์ให้เลขหมูห่ นังสือ หรือเอกสาร ทาดรรชนี ทาบรรณานุกรมสาระสังเขป
(๓) ควบคุมตรวจสอบการให้บริการแก่ผใู้ ช้ห้องสมุด หรือศูนย์เอกสาร
(๔) พิจารณาจัดส่ง หนังสือหรือเอกสารแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและนอก
(๕) ศึกษาค้นคว้า เสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข ระบบการทางานของห้องสมุดหรือศูนย์เอกสาร
(๖) บริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ ควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษา และตรวจสอบสภาพหนั ง สื อ หรื อ เอกสาร หรื อ
โสตทัศนวัสดุเพื่อซ่อมแซม หรือหาวิธีการเก็บรักษาให้ดีที่สุด
(๗) จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานของตนเอง ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
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(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คาแนะนา และตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเพื่อให้
เกิดความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับ ปริญ ญาตรีหรือคุ ณวุ ฒิอย่างอื่นที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกั น ในสาขาวิชาหรือทางที่
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับ ปริญ ญาโทหรือคุ ณวุ ฒิอย่างอื่นที่เ ทีย บได้ใ นระดับ เดีย วกั น ในสาขาวิชาหรือทางที่
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภทตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง
ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กาหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตัง้ เชื่อมโยงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคาสั่งระบบ ชุดคาสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มือ
อธิ บ ายการใช้ คาสั่ งต่าง ๆ ก าหนดคุ ณลั ก ษณะ ติดตั้งและใช้เ ครื่องมือชุดคาสั่ง สื่อสารการจัดและ
บริหารระบบสารสนเทศ ให้คาปรึกษาแนะนา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่
บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ป ฏิบัติงานระดับ ต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูประบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความ
รับผิดชอบดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้ถูกต้องแม่นยามากที่สุด
(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถู กต้องตรงตามความ
ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
(๔) เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
(๕) เขี ย นชุ ด ค าสั่ ง ทดสอบความถู ก ต้ อ งของค าสั่ ง แก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดของค าสั่ ง เพื่ อ ให้
ระบบปฏิบัติการทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของ
หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภ าพ และ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
(๗) ช่ ว ยรวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบงานประยุ ก ต์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
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(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบ การทางานเครื่องการติดตั้ง
ระบบเครื่องเพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความ
ต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ช่ ว ยจั ด ท าคู่ มื อ ระบบและคู่ มื อ ผู้ ใ ช้ เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ใ ช้ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง าน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
(๒) ดาเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่
ผูใ้ ช้งานหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับผูใ้ ช้ในการนาระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหา
หรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิว เตอร์ หรือในสาขาวิ ช าที่ม หาวิท ยาลัย เห็ นว่ า เหมาะสมกั บ หน้ าที่ค วามรั บ ผิด ชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๔.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภทตาแหน่ง
ทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง
คนงาน
ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานที่ต้องอานวยความสะดวกหรือบริการทั่วๆไป และ
ปฏิบัติงานตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ทาหน้าที่อานวยความสะดวกหรือบริการทั่วๆไป รับ – ส่งหนังสือ เดินหนังสือในสานักงานและนอก
สถานที่ หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(๑) อานวยความสะดวกหรือบริการทั่วๆไป
(๒) รับ – ส่งหนังสือ เดินหนังสือในสานักงานและนอกสถานที่
(๓) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานของตนเอง ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
ประสานการทางานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงานประสานงาน
กับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๔. ด้านการบริการ
(๑) อานวยความสะดวกและให้บริการผู้มาขอใช้บริการด้วยความเต็มใจ
(๒) มีจิตบริการ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.ได้รับคุณวุฒิอย่า งอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นีไ้ ด้

