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มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

ประเภทต าแหนง่   เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อต าแหน่ง   บรรณารักษ์ 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ท าบัตรรายการท า

บรรณานุกรม ท าดรรชนี ท าสาระสังเขป จัดท าคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่

ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด 

และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น

ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏบิตักิาร 

(๑) จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จ าแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์สื่อ

โสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท ารายการบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล

ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 

(๒ ) ศึกษา  ค้นคว้าวิธีการและเทคนิคใหม่  ๆ  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้ าน

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานหอ้งสมุดทั้งด้านวิชาการ

และการให้บริการ 

(๓) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใชเ้กิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ 

๒. ดา้นการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓. ดา้นการประสานงาน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔. ดา้นการบรกิาร 

ให้ค าแนะน า และตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใชท้รัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเพื่อให้

เกิดความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการ 

คณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือ

ทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม

กับหนา้ที่ความรับผดิชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญาโทหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทาง

สารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับ

หนา้ที่ความรับผดิชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือ

ทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม

กับหนา้ที่ความรับผดิชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ประเภทต าแหนง่  เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหาร

ราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น  

การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย

จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง

รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง

หัวหน้า ส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้าน

ด้วยกันเช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งาน

การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม

ข้อมูลสถิต ิงานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป  ภายใต้การก ากับ 

แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏบิัตกิาร 

(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่างๆ 

เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการงานบริหาร

อาคารสถานที ่และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 

(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับ

การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินจิฉัยสั่งการของผูบ้ริหาร 

(๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การ

บริหารการประชุมมปีระสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

  (๔) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การ

ด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

(๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารของ

หนว่ยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผูบ้ังคับบัญชาต่อไป 
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๒. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓. ดา้นการประสานงาน 

ประสานการท างานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงานประสานงาน

กับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

๔. ดา้นการบรกิาร 

ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  ในระดับเบื้องต้นแก่

หนว่ยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจใน

งานที่รับผดิชอบ 

คณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่

มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผดิชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางที่

มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผดิชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางที่

มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผดิชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 
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มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

ประเภทต าแหนง่   เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อต าแหน่ง   นักเอกสารสนเทศ 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

สายงานนีค้ลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเอกสารสนเทศหรอืบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงาน

เกี่ยวกับการจัดหา และคัดเลือกหนังสือและเอกสารในสาขาวิชาเฉพาะ เข้าห้องสมุดหรือศูนย์เอกสาร 

วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือและเอกสาร ท าบัตรรายการบรรณานุกรม ท าดรรชนี ท าสาระสังเขป 

จัดท าคู่มือการศึกษา ค้นคว้า และแนะแนวการอ่าน การใช้หนังสือและเอกสารสาขาวิชาเฉพาะ 

ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดหรือศูนย์เอกสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้าการจัด

ระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุดหรอืศูนย์เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน

เกี่ยวกับงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น 

การพิจารณาจัดหา และคัดเลือกเอกสารเข้าห้องสมุด การวิเคราะห์ให้เลขหมู่หนังสือหรือเอกสารท า

ดรรชน ีท าบรรณานุกรมสาระสังเขป ควบคุมตรวจสอบการให้บริการแก่ผูใ้ช้หอ้งสมุด ภายใต้การก ากับ

แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 

ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏบิตักิาร 

(๑) พิจารณาจัดหา และคัดเลือกเอกสารเข้าหอ้งสมุดหรือศูนย์เอกสาร 

(๒) การวิเคราะหใ์ห้เลขหมูห่นังสือ หรอืเอกสาร ท าดรรชนี ท าบรรณานุกรมสาระสังเขป 

(๓) ควบคุมตรวจสอบการให้บริการแก่ผูใ้ช้ห้องสมุด หรอืศูนย์เอกสาร 

(๔) พิจารณาจัดส่ง หนังสือหรอืเอกสารแลกเปลี่ยนกับหนว่ยงานตา่ง ๆ ทั้งภายในและนอก 

(๕) ศกึษาค้นคว้า เสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข ระบบการท างานของห้องสมุดหรอืศูนย์เอกสาร 

(๖) บริการแก่ผู้ ใ ช้  ควบคุมดูแลรักษา  และตรวจสอบสภาพหนังสือหรือเอกสาร  หรือ

โสตทัศนวัสดุเพื่อซ่อมแซม หรอืหาวิธีการเก็บรักษาให้ดีที่สุด 

(๗) จัดโครงการส่งเสริมการอา่น 

๒. ดา้นการวางแผน 

วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓. ดา้นการประสานงาน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ดา้นการบรกิาร 

ให้ค าแนะน า และตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใชท้รัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเพื่อให้

เกิดความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการ 

คณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางที่

มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผดิชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่

มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผดิชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางที่

มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผดิชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 
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มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

ประเภทต าแหนง่   วิชาชีพเฉพาะ 

ชื่อต าแหน่ง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการศกึษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตัง้ เชื่อมโยงระบบเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ศกึษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขยีนคู่มือ

อธิบายการใช้ค าสั่งต่าง ๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดค าสั่ง สื่อสารการจัดและ

บริหารระบบสารสนเทศ ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่

บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏบิตักิาร 

(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูประบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความ

รับผิดชอบด าเนนิไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความตอ้งการของหน่วยงาน 

(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ขอ้มูลที่ได้ถูกต้องแมน่ย ามากที่สุด 

(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความ

ต้องการและสภาพการใชง้านของหน่วยงานอยู่เสมอ 

(๔) เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว  

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

(๕) เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง  แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่งเพื่อให้

ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแมน่ย าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  (๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของ

หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ

ตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด 

(๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์  ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพื่อให้ได้

ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
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(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบ การท างานเครื่องการติดตั้ง

ระบบเครื่องเพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน  และตรงตามความ

ต้องการ ลักษณะการใชง้านของหน่วยงาน 

๒. ดา้นการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผดิชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรอืโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓. ดา้นการประสานงาน 

(๑) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ดา้นการบรกิาร 

(๑) ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน

คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 

(๒) ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่

ผูใ้ช้งานหรอืเจ้าหนา้ที่ระดับรองลงมา 

(๓) ปฏิบัติงานรว่มกับผูใ้ช้ในการน าระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหา

หรอืข้อสงสัยในการใชง้านเครื่องคอมพิวเตอร์ 

คณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๒.ได้รับปริญญาโทหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

ทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๔.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 
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มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

ประเภทต าแหนง่   ทั่วไป 

ชื่อต าแหน่ง    คนงาน 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

สายงานนีค้ลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานที่ต้องอ านวยความสะดวกหรอืบริการทั่วๆไป และ

ปฏิบัติงานตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา    

ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกหรือบริการทั่วๆไป รับ – ส่งหนังสือ เดินหนังสือในส านักงานและนอก

สถานที่ หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  โดยมีลักษณะ

งานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏบิตักิาร 

(๑) อ านวยความสะดวกหรอืบริการทั่วๆไป 

(๒) รับ – ส่งหนังสือ เดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่ 

(๓) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

๒. ดา้นการวางแผน 

วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓. ดา้นการประสานงาน 

ประสานการท างานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงานประสานงาน

กับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

๔. ดา้นการบรกิาร 

(๑) อ านวยความสะดวกและใหบ้ริการผู้มาขอใช้บริการด้วยความเต็มใจ  

(๒) มีจิตบริการ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒอิย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

๑.ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกันในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผดิชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

๒.ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.อ./ ก.บ.ม. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

นีไ้ด้  
 


