มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานวิชาการ

ตาแหน่ งอาจารย์
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการเรี ยนการสอน
- ให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาทั้งทฤษฏี , ปฏิบตั ิ หรื อทั้งทฤษฏีและปฏิบตั ิ ในระดับปริ ญญาตรี
หรื อระดับประกาศนียบัตร
ให้ความรู ้แก่บุคคลทัว่ ไปทั้งภายในสถาบันฯและภายนอกสถาบันฯ ในการอบรม สัมมนา
รับผิดชอบในภาระงานต่างๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย หรื อจากข้อกาหนดของสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
- ปฏิบตั ิหน้าที่การสอนด้านวิชาการ หรื อวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริ ญญาตรี
ตามภาระงานที่สถาบันฯ กาหนด
- ปฏิบตั ิงานในภาระกิจต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
- ปฏิ บตั ิหน้าที่ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาในหลักสู ตรฯ ให้คาปรึ กษาด้านวิชาการ ด้านกิ จกรรม
ต่างๆ และควบคุมดูแลความประพฤติ
- ปฏิบตั ิการด้านค้นคว้าวิจยั ทางวิชาการนาสู่ การประยุกต์ใช้ประโยชน์
- ปฏิ บ ัติ ง านการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภายนอกสถาบัน โดยสร้ า ง
ผลตอบแทนด้านชื่อเสี ยงเกียรติยศ และหรื อรายได้แก่สถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ได้รับปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
2. ได้รับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อ

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานวิชาการ

ตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการเรี ยนการสอน
- ให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาทั้งทฤษฏี , ปฏิบตั ิ หรื อทั้งทฤษฏีและปฏิบตั ิ ในระดับปริ ญญาตรี
หรื อระดับประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา
ให้ความรู ้แก่บุคคลทัว่ ไปทั้งภายในสถาบันฯ และภายนอกสถาบันฯ ในการอบรม สัมมนา
รับผิดชอบในภาระงานต่างๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย หรื อจากข้อกาหนดของสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
- ปฏิบตั ิหน้าที่การสอนด้านวิชาการ หรื อวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริ ญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ตามภาระงานที่สถาบันฯ กาหนด
- ปฏิบตั ิงานในภาระกิจต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
- ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาในหลักสู ตรฯ ให้คาปรึ กษาด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรมต่างๆ และควบคุมดูแลความประพฤติ
- ปฏิบตั ิการด้านค้นคว้าวิจยั ทางวิชาการนาสู่ การประยุกต์ใช้ประโยชน์
- ปฏิบตั ิงานการให้บริ การวิชาการแก่สังคม ให้แก่หน่วยงานภายนอกสถาบัน
โดยสร้างผลตอบแทนด้านชื่อเสี ยงเกียรติยศ และหรื อรายได้แก่สถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
มีคุณวุฒิและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ดังนี้
1. ได้รับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์ และปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรื อ
2. ได้รับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า ต้องดารงตาแหน่งอาจารย์ และปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. กรณี พิเศษนอกเหนือจากนี้ให้ กบ.สจล. กาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานวิชาการ

ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการเรี ยนการสอน
- ให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาทั้งทฤษฏี , ปฏิบตั ิ หรื อทั้งทฤษฏีและปฏิบตั ิ ในระดับปริ ญญาตรี
หรื อระดับประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา
ให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ ไปทั้งภายในสถาบันฯ และภายนอกสถาบันฯ ในการอบรม สัมมนา
รับผิดชอบในภาระงานต่างๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย หรื อจากข้อกาหนดของสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
- ปฏิบตั ิหน้าที่การสอนด้านวิชาการ หรื อวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริ ญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ตามภาระงานที่สถาบันฯ กาหนด
- ปฏิบตั ิงานในภาระกิจต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
- ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาในหลักสู ตรฯ ให้คาปรึ กษาด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรมต่างๆ และควบคุมดูแลความประพฤติ
- ปฏิบตั ิการด้านค้นคว้าวิจยั ทางวิชาการนาสู่ การประยุกต์ใช้ประโยชน์
- ปฏิบตั ิงานการให้บริ การวิชาการแก่สังคม ให้แก่หน่วยงานภายนอกสถาบัน
โดยสร้างผลตอบแทนด้านชื่อเสี ยงเกียรติยศ และหรื อรายได้แก่สถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีคุณวุฒิและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ดังนี้
1. มีคุณวุฒิเช่นเดียวตาแหน่งอาจารย์
2. ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
3. กรณี พิเศษนอกเหนือจากนี้ให้ กบ.สจล. กาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง
ตาแหน่ งศาสตราจารย์

สายงานวิชาการ

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการเรี ยนการสอน
- ให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาทั้งทฤษฏี , ปฏิบตั ิ หรื อทั้งทฤษฏีและปฏิบตั ิ ในระดับปริ ญญาตรี
หรื อระดับประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา
ให้ความรู ้แก่บุคคลทัว่ ไปทั้งภายในสถาบันฯ และภายนอกสถาบันฯ ในการอบรม สัมมนา
รับผิดชอบในภาระงานต่างๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย หรื อจากข้อกาหนดของสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบตั ิหน้าที่การสอน ด้านวิชาการหรื อวิชาชีพในสาขาต่างๆ ในระดับปริ ญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ตามภาระหน้าที่สถาบันฯกาหนด ทั้งนี้รวมทั้งการสร้างนวัตรกรรมใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ
- ปฏิบตั ิงานในภาระกิจต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
- ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาในหลักสู ตรฯ ให้คาปรึ กษาด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรมต่างๆ และควบคุมดูแลความประพฤติ
- ปฏิบตั ิการด้านค้นคว้าวิจยั ทางวิชาการนาสู่ การประยุกต์ใช้ประโยชน์
- ปฏิบตั ิงานการให้บริ การวิชาการแก่สังคม ให้แก่หน่วยงานภายนอกสถาบัน
โดยสร้างผลตอบแทนด้านชื่อเสี ยงเกียรติยศ และหรื อรายได้แก่สถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีคุณวุฒิและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ีคุณวุฒิเช่นเดียวกับผูด้ ารงตาแหน่งอาจารย์
2. ได้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. กรณี พิเศษนอกเหนือจากนี้ให้ กบ.สจล. กาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักตรวจสอบภายใน
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน ของหน่ วยงานต่างๆภายใน
สังกัดสถาบัน เพื่อให้เกิดความถูกต้องเชื่ อถื อได้ และสามารถตรวจสอบได้ ผูต้ รวจสอบที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่ วยงานภายนอก ภายใต้แนวทางปฏิ บตั ิงานที่กาหนดจากคู่มือปฏิ บตั ิ การตลอดจนภาระงานต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1 ปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในของระบบงบประมาณและการใช้งบประมาณเพื่อกิจกรรม
ต่างๆ การตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ
2 ปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบสถานะการเงิน และระบควบคุมทางการเงิน
3 ปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ การตรวจสอบระบบการทาสัญญาประเภทต่างๆ
ของหน่วยงานภายในสถาบันฯ ที่มีหน้าที่ดาเนินการ
4 ปฏิ บตั ิ งานด้านการประสานงานกับหน่ วยงาน องค์กรภายนอกสถาบันฯ ตามระดับปั ญหาที่
เกี่ยวข้องด้านการตรวจสอบภายใน
5 ปฎิบตั ิงานตามภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
คุณวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่าทางบัญชี หรื อพาณิ ชยศ าสตร์
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2. มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทัก ษะ การวิเ คราะห์ ปั ญหาต่ า งๆ และสมรรถนะที่ จ าเป็ นส าหรั บ
ตาแหน่งนักตรวจสอบภายใน สามารถใช้ความรู ้ในการค้นหาและจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญญาและสรุ ปเหตุผล
3. อ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้ และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการ
ปฏิบตั ิงาน
4. มีความเข้าใจในสาระต่างๆ ของกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนิติกร
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้านกฎหมายและการบริ การด้านนิ ติกรรม ให้แก่ ส่ วน
งานต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ ภายใต้แนวทางปฏิ บตั ิงานที่กาหนดจากคู่มือปฏิ บตั ิการ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆที่
ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานด้านนิติกรรมต่าง ๆ ของสถาบันฯ เช่น การร่ างหรื อการแก้ไขสัญญาต่าง ๆ ที่คู่สัญญา
มีนิติสัมพันธ์กบั สถาบันฯ การตรวจพิจารณาแนวทางดาเนิ นการด้านวินยั ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของสถาบันฯ การ
จัดทานิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ที่คู่สัญญามีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับสถาบันฯ
2 ปฏิบตั ิงานด้านการให้คาปรึ กษา ข้อกฎหมาย ให้แก่สถาบันฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3 ปฏิ บตั ิงานด้านการประสานงานกับหน่ วยงานองค์กรภายนอกสถาบันฯ ตามประเด็นปั ญหาที่
เกี่ยวข้องด้านนิติกรรม เช่น สานักอัยการสู งสุ ด สานักงานกฎหมายเอกชน ฯลฯ
4 ปฏิบตั ิงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
คุณวุฒิปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่สถาบันฯ อย่างเที่ยงตรง
2. มี ความรู้ ค วามสามารถ ทักษะ การวิเคราะห์ ปั ญหาต่ า ง ๆ และสมรรถนะที่ จาเป็ นสาหรั บ
ตาแหน่งนิติกร สามารถใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ การศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุ ปเหตุผล
3. มีความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ สามารถอ่านแปลเนื้อหาต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อตาแหน่งงาน
4. มีความเข้าใจในสาระต่าง ๆ ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯและอื่นๆที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านปฏิบตั ิงานบริ หารทัว่ ไป เพื่อสนับสนุนการทางาน
ต่า งๆ ของสถาบันฯ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและรวดเร็ ว ภายใต้แนวทางปฏิ บตั ิ ง านที่ ก าหนดจากคู่ มือปฏิ บ ตั ิ ก าร
ตลอดจนภาระงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานด้านงานบริ หารทัว่ ไป เพื่อสนับสนุนการทางานต่างๆ ของส่ วนงานต่างๆ
2. ปฏิ บตั ิงานด้านงานธุ รการ ร่ างโต้ตอบหนังสื อ แปลเอกสาร การเตรี ยมเอกสารสาหรับการ
ประชุม บันทึกรายงานและการจัดทารายงานการประชุม
3. ปฏิบตั ิงานด้านบุคลากร ในการรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร
4. ปฏิ บตั ิงานด้านพัสดุ ในการจัดเตรี ยมเอกสาร หนังสื อต่างๆ และการจัดทาสัญญา การจัดซื้ อ
จัดหา
5. ปฏิบตั ิงานตามภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
คุณวุฒิปริ ญญาตรี ทุกสาขา
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และสมรรถนะที่จาเป็ น
สาหรับตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป สามารถใช้ความรู้ในการค้นหาและจัดการ
ข้อมูลการวิเคราะห์ปัญญาและสรุ ปเหตุผล
2. มีความรู้ดา้ นภาษาต่างประเทศ สามารถอ่านแปลเนื้อหาต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ตาแหน่งงาน
3. มีความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบตั ิงาน
4. มีความเข้าใจในสาระต่างๆ ของกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักวิชาการช่ างศิลป์
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่ และความรั บผิดชอบด้านงานช่ างศิ ลป์ เพื่อการให้บริ การแก่ ส่วนงานต่าง ๆ
ภายในสถาบันฯ ภายใต้แนวทางปฏิ บตั ิงานที่ กาหนดจากคู่มือปฏิ บตั ิ การ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆ ที่ ได้รับการ
มอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานด้านงานช่างศิลป์ เพื่อการสร้างสรรค์งานในรู ปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
2. ปฏิบตั ิงานด้านงานช่างศิลป์ สร้างสรรค์งาน 2 มิติ เช่น การออกแบบและการจัดทาต้นฉบับสาหรับ
งานพิมพ์ การออกแบบและจัดทาแผ่นป้ านประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
3. ปฏิบตั ิงานด้านงานช่างศิลป์ สร้างสรรค์งาน 3 มิติ เช่น การออกแบบตกแต่งอาคารสถานที่เพื่อการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ การปั้ นหรื อการจาลอง รู ปปั้ น 3 มิติ ชนิดต่าง ๆ
4. ปฏิบตั ิงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
คุณวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ด้านการออกแบบ ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลป
ประยุกต์ และหรื อ วิจิตรศิลป์
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มี ค วามรู ้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ จาเป็ นสาหรั บตาแหน่ งนัก วิชาการช่ า งศิ ล ป์
สามารถใช้ความรู้ในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุ ปเหตุผล
2. มีความรู้และมีทกั ษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิ บตั ิงาน มีความรู้ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทางานได้เป็ นอย่างดี เช่น Photoshop, 3 D Studio ฯลฯ
3. มีความเข้าใจในสาระต่าง ๆ ทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯและอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่
4. มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ เพื่อการปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ ง งาน ตลอดจนสามารถนาไปใช้พฒั นา
สถาบันฯ ให้กา้ วหน้า
5. มีความสามารถในการสื่ อสารกับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสื่ อสารกับบุคคล
ต่าง ๆ ภายนอกสถาบันฯ ได้อย่างมีความเข้าใจ

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักวิชาการเงินและบัญชี
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนระบบบริ หารจัดการ
ของสถาบันฯ พร้อมทั้งการให้บริ การแก่บุคลากรของสถาบันฯ และประสานงานแก่บุคคล องค์กรภายนอกสถาบัน
ฯ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพภายใต้แนวทางปฏิ บตั ิ ที่กาหนดจากคู่มือปฏิ บตั ิ การตลอดจนภาระงานต่างๆ ที่ ได้รับการ
มอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชี ทั้งในส่ วนของงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้นอกงบประมาณและ
เงินรายได้จากแหล่งอื่น ๆ เพื่อให้กิจกรรมของสถาบันฯ ดาเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ปฏิบตั ิงานด้านการเงินให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ในสถาบันฯ เช่นการตรวจสอบการเบิกจ่าย การจัดทา
ฏีกาการเงิน การจ่ายเงินสดย่อยเข้าส่ วนงานและบุคลากร
3. ปฏิ บ ตั ิ งานด้านการบัญชี เช่ น การตรวจสอบบัญชี ในส่ วนงาน การขอโอนและการเปลี่ ยนแปลง
รายการงบประมาณ
4. ปฏิบตั ิงานด้านการประเมินผล ติดตามเร่ งรัดการใช้จ่ายเงิน การจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานตาม
ระบบแผนงาน
5. ปฏิบตั ิงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
คุณวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าไม่ต่ากว่าด้านการเงินและบัญชี
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี
3. สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ
การปฏิบตั ิงาน
4. มีความเข้าใจในสาระต่างๆ ของกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งบุคลากร
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านส่ วนงานทรัพยากรบุคคล โดยการมุ่งเน้นการบริ การ การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิงานที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิงาน
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรบุคคล สนับสนุนการทางานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
เช่น การกาหนดตาแหน่ง การจัดทาคาสัง่ ต่าง ๆ การจัดทาฐานข้อมูลบุคลกร ฯลฯ
2. ปฏิบตั ิงานด้านการบริ การแก่บุคลากรของสถาบันฯ เช่น การจัดทาบัตรประจาตัว การออก
หนังสื อรับรองบุคลากร การดาเนินการด้านการรับบาเหน็จบานาญ การดาเนินการด้านสวัสดิการต่าง ๆ
3. ปฏิบตั ิงานด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพให้แก่บุคลากร เช่น การ
กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน การดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ด้านพัฒนาบุคลากร
4.. ปฏิบตั ิงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
คุณวุฒิปริ ญญาตรี การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และ/หรื อด้านการจัดการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับงาน
ทรัพยากรบุคคล
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และมีสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับ
ตาแหน่งบุคลากร ในการศึกษาและจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาและสรุ ปเหตุผลเพื่อนาเสนองาน
2. มีความรู้และมีทกั ษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบตั ิงาน
3. มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานและของ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งงาน
4. มีความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ สามารถอ่านแปลเนื้อหาต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ตาแหน่งงาน
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รั บมอบหมายหน้า ที่ และความรั บผิดชอบด้านการวิเคราะห์ นโยบายและแผนต่ าง ๆ ที่ สถาบันฯ
กาหนดขึ้น เพื่อให้กระบวนการก่อเกิ ดนโยบายต่าง ๆ ของสถาบันฯ ตลอดจนการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิเกิ ด
การวิเคราะห์อย่างเป็ นรู ปธรรม ที่จะนาสู่ การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงนโยบายของสถาบันฯ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆ
ที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เช่น ทาหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์ วิจยั
ประสานแผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกาหนดนโยบายจัดทาแผนหรื อ โครงการ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่ งเป็ นแผนงานของ สถาบันอุดมศึกษา และปฏิบตั ิ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
คุณวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และสมรรถนะที่จาเป็ น
สาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สามารถใช้ความรู้ในการค้นหาและจัดการ ข้อมูลการ
วิเคราะห์ปัญญาและสรุ ปเหตุผล
2. มีความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบตั ิงาน
3. มีความเข้าใจในสาระต่างๆ ของกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
4. มีความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ สามารถอ่านแปลเนื้อหาต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ตาแหน่งงาน
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรั บผิดชอบด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้แก่ งานต่าง ๆ ภายใน
สถาบันฯ ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิงานที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆที่ได้รับการมอบหมาย
จากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. เก็บ รวบรวมข้อมูล ความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบระบบ วางแผนการใช้งาน ติ ดตาม
ประเมินผล จัดทามาตรฐาน คู่มือ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวการติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ติ ดตั้งชุ ดคาสั่ง ใช้ปรั บปรุ ง แก้ไขแฟ้ มข้อมูล
เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนด ทดสอบความถูกต้อง แก้ไขคาสั่งผิด และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. สามารถออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรม เพื่อรองรับและปรับเปลี่ยนความต้องการ
ทางสารสนเทศได้
2. มีความรู ้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม และมีความรู ้เกี่ยวกับภาษาฐานข้อมูล
3. มีความรับผิดชอบ กระตือรื อร้น รักงานบริ การ และมีความมัน่ ใจในตนเอง
4. มีทกั ษะในการสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู ้ทางด้านเทคนิค
5. สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
6. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
7. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งบรรณารักษ์
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านงานบรรณารักษ์ เช่น การจัดหา การคัดเลือกหนังสื อ
โสตทัศนวัสดุ ต่างๆ การวิเคราะห์เลขหมู่ และให้บริ การแก่ผใู ้ ช้ห้องสมุดที่เป็ นทั้งคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจยั
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของสถาบันฯ ตลอดจนบุคคลภายนอกไม่วา่ จะเป็ นนักเรี ยน นักธุ รกิจ ตารวจ
พ่อค้า ประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ในชุ มชนละแวกใกล้เคียงที่เข้าใช้บริ การ
ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิงานที่
กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. พิจารณาการจัดหา และคัดเลือกหนังสื อเข้าห้องสมุด โสตทัศนวัสดุ วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่
หนังสื อ ทาบัตรรายการ ทาบรรณานุกรม ทาดรรชนี ทาสารสังเขป กฤตภาค
2. ให้บริ การข่าวสารและแนะนาการศึกษาค้นคว้าหนังสื อ สิ่ งพิมพ์และสื่ อความรู ้ต่าง ๆ แก่ผใู ้ ช้
ห้องสมุด เผยแพร่ ความรู ้และส่ งเสริ มการอ่าน เก็บรวบรวมสถิติ และติดต่อประสานงานกับห้องสมุด และ
สถาบันทางการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
3. จัดทาคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสื อในห้องสมุด การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน ศึกษาค้นคว้า
การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด
4. แนะนาและปรับปรุ งโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มการอ่าน และให้คาหารื อทางด้าน
บรรณารักษ์แก่สถาบันหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาปรับปรุ งห้องสมุดด้านต่างๆ วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหนังสื อ และปฏิบตั ิหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางบรรณารักษศาสตร์
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่งในงานบรรณารักษ์
2. มีความรับผิดชอบ กระตือรื อร้น รักงานบริ การ และมีความมัน่ ใจในตนเอง
3. มีทกั ษะในการสื่ อสารกับผูใ้ ช้บริ การ
4. สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
5.. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่ นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

ตาแหน่ งสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านงานโสตทัศนศึกษา ซึ่ งมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ นามาดัดแปลงและเผยแพร่ ในรู ปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และการเก็บ
รักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิงานที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆที่
ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่ องเสี ยง เครื่ องฉาย ควบคุมการเลือก การผลิต และการเตรี ยม
วัสดุอุปกรณ์
2. ควบคุมการจัดหาและ ดูแลการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านโสตทัศนศึกษา
3. ติดต่อประสานงาน และเผยแพร่ หรื อให้ความรู ้ในด้านต่าง ๆ
4. ควบคุมการจัดหาและ ดูแลการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านโสตทัศนศึกษา
5. ให้คาปรึ กษาแนะนา ปรับปรุ งแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหา ขัดข้องในการปฏิบตั ิงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษาสื่ อสารมวลชน วารสารศาสตร์
หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ งในงานโสตทัศนศึกษา
เช่น การใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่ องเสี ยง เครื่ องฉาย ควบคุมการเลือก การผลิต และการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ การ
จัดหา การดูแลการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. มีความสามารถถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้
3. มีความรับผิดชอบ กระตือรื อร้น รักงานบริ การ และมีความมัน่ ใจในตนเอง
4. มีทกั ษะในการสื่ อสารกับผูใ้ ช้บริ การ
5. สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้ และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
6. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง
ตาแหน่ งวิศวกร

สายงานสนับสนุนวิชาการ

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านวิศวกรรม และบริ การด้านวิศวกรรม ให้บริ การแก่
ส่ วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ ภายใต้แนวทางปฏิ บตั ิงานที่กาหนดจากคู่มือปฏิ บตั ิการ ตามสาขาวิชาชี พด้าน
วิศวกรรม เช่น วิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมโยธา ฯลฯ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับการ
มอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ตามหลักวิชาการและหลักวิชาชีพในแต่ละสาขา
2. ศึ กษาและวิเคราะห์ข ้อมู ล ทางวิศวกรรม วิเคราะห์ และการออกแบบวางแผนผังทางด้าน
วิศวกรรม แก้ไขและปรับปรุ งงานวิศวกรรม วิเคราะห์ปัญหาและสรุ ปเหตุผล และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
3 ให้คาปรึ กษาแนะนา ปรับปรุ งแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องใน การปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฏหมาย หรื อระเบียบข้อบังคับวิชาชีพกาหนด
2. สามารถการวางแผนโครงการวิศวกรรม การวิเคราะห์วิจยั ค้นคว้าทางด้านวิศวกรรม การ
ออกแบบวางแผนผังทางด้านวิศวกรรม
3. มีความรับผิดชอบ กระตือรื อร้น รักงานบริ การ และมีความมัน่ ใจในตนเอง
4. มีทกั ษะในการสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู ้ทางด้านเทคนิค
5. สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ
การปฏิบตั ิงาน
6. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
7. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าทีว่ จิ ัย
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงานชั้นต้นเกี่ ยวกับการวิจยั ซึ่ งมีลกั ษณะ
งานเกี่ยวกับการศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ ความรู ้ การแก้ปัญหา ภายใต้
แนวทางปฏิบตั ิงานที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ทาหน้าที่ช่วย ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติเกี่ยวกับเรื่ องที่จะทาการวิจยั
2. รวบรวมข้อมูล จัดทารายงานผล วิเคราะห์แก้ไขปั ญหา วางแผนดาเนินงาน
และช่วยค้นคว้าวิจยั ในระดับสู ง
3. ให้คาปรึ กษาแนะนา ปรับปรุ งแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้อง
ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู้ความสามารถในงานวิจยั การศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุ ปเหตุผล
2. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3. สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ
การปฏิบตั ิงาน
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักวิจัย
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการวิจยั การศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์เพื่อประโยชน์
ในทางวิชาการ การเผยแพร่ ความรู้ การแก้ปัญหา
ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิงานที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการ
ตลอดจนภาระงานต่าง ๆที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1.
2.
3.
4.

วางแผนและ รับผิดชอบการกาหนดโครงการวิจยั
กาหนดมาตรฐานในการวิเคราะห์วจิ ยั ข้อมูล ปรับปรุ งเทคนิคในการวิเคราะห์วจิ ยั
พิจารณา ตรวจสอบปรับปรุ ง และแก้ไขรายงานผลการวิจยั ฝึ กอบรม
ให้คาปรึ กษาแนะนา ปรับปรุ งแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเทียบได้ไ ม่ต่ ากว่านี้ ทางสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับลักษณะงาน
ที่ปฏิบตั ิ
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
นอกจากมีความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่วจิ ยั แล้วจะต้องมี
1. จรรยาบรรณ มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ
3. มีความรู้ในลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ การบริ การ การคิดค้นและพัฒนางาน กระบวนการ เครื่ องมือ
ที่เกี่ยวข้อง วัตถุดิบ เคมี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีความสามารถสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึ กษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุ งงาน การจัดระบบงานและบริ หารงาน
5.
มีความสามารถด้านการวางแผน การคิดเชิ งวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และมีการปรับปรุ ง
นโยบายและแผนงาน
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง
ตาแหน่ งนักประชาสั มพันธ์

สายงานสนับสนุนวิชาการ

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดาเนิ นงานหรื อผลงานของสถาบันฯ
การบริ การด้านประชาสัมพันธ์ ในการติดต่อ ต้อนรับ
อานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าติดต่อให้ความรู ้ ในเรื่ องทัว่ ๆ ไป ชี้ แจง ตอบปั ญหาข้อข้องใจต่าง ๆ โดยมีคู่มือหรื อ
แนวปฏิบตั ิ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. รวบรวมข้อมูลและข่าวสาร จัดทาเอกสารข่าวสารต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในการเสนอ ผูบ้ ริ หาร
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ดาเนินการ ประชาสัมพันธ์โดยวิธิการต่าง ๆ
2. เผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน หรื อผลงาน หรื อนโยบายของสถาบันฯ หรื อ
ของอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานสถาบัน ข้าราชการ ลูกจ้าง นักศึกษา ในสถาบันฯ ตลอดจนบุคคลภายนอก
3. ให้บริ การด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การติดต่อต้อนรับ ชี้ แจง อานวยความสะดวกแก่ผมู ้ ารับ
บริ การหรื อมาติดต่อ
4. สารวจ รวบรวม สรุ ปความคิดเห็นและท่าทีของพนักงานสถาบัน ข้าราชการ ลูกจ้าง นักศึกษา
เพื่อประโยชน์ในงานประชาสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง ตอบปั ญหาและชี้ แจงเรื่ องต่าง ๆ
เกี่ยวกับ งานในหน้าที่ ปฏิบตั ิงานที่
6. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึ กษา แนะนา ปรับปรุ ง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และ
แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบตั ิงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาสาขานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา หรื อสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความสามารในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น จัดนิ ทรรศการ การจัด
ปาฐกถา อภิปราย สัมนา ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
2. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ในการบริ หารงานของสถาบันฯ และมี
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3. มีความรับผิดชอบ กระตือรื อร้น รักงานบริ การ และมีความมัน่ ใจในตนเอง
4. อ่านเขี ยน พูดภาษาอังกฤษได้ และมี ความรู ้ และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการ
ปฏิบตั ิงาน
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักเอกสารสนเทศ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับ มอบหมายหน้า ที่ แ ละความรั บผิดชอบด้านงานนัก เอกสารสนเทศ เกี่ ย วกับการจัดหา และ
คัดเลือกหนังสื อ และเอกสารในสาขาวิชาเฉพาะให้บริ การแก่ผใู ้ ช้ห้องสมุด ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิงานที่กาหนด
จากคู่มือปฏิบตั ิการ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ควบคุมดูแลรักษา และตรวจสอบสภาพหนังสื อหรื อเอกสาร หรื อโสตทัศนวัสดุ เพื่อซ่ อมแซม
หรื อหาวิธีการเก็บรักษาให้ดีที่สุด และการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหนังสื อ
2. จัดโครงการส่ งเสริ มการอ่าน ให้คาปรึ กษา แนะนา ตอบคาถามและชี้ แจงเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่
3. พิจารณาการจัดหา และคัดเลือกหนังสื อเข้าห้องสมุด โสตทัศนวัสดุ วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่
หนังสื อ ทาบัตรรายการ ทาบรรณานุกรม ทาดรรชนี ทาสารสังเขป กฤตภาค
4. ให้บริ การข่าวสารและแนะนาการศึกษาค้นคว้าหนังสื อ สิ่ งพิมพ์และสื่ อความรู ้ต่าง ๆ แก่ผใู ้ ช้
ห้องสมุด เผยแพร่ ความรู ้และส่ งเสริ มการอ่าน เก็บรวบรวมสถิติ และติดต่อประสานงานกับห้องสมุด และ
สถาบันทางการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
5. จัดทาคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสื อในห้องสมุด การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน ศึกษาค้นคว้า
การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บได้ไ ม่ ต่ า กว่า นี้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ วิศ วกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่งในงานเอกสารสนเทศ
2. มีความรับผิดชอบ กระตือรื อร้น รักงานบริ การ และมีความมัน่ ใจในตนเอง
3. มีทกั ษะในการสื่ อสารกับผูใ้ ช้บริ การ
4. สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ
การปฏิบตั ิงาน
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งพยาบาล
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการให้การพยาบาลผูป้ ่ วย หรื อปฏิบตั ิงานพยาบาลใน
ฐานะผูช้ ่วยแพทย์ในการ รักษาบาบัด หรื อปฏิบตั ิงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา และการส่ งเสริ มกิจการ
พยาบาล โดยมีคู่มือหรื อแนวปฏิบตั ิตามวิชาชี พพยาบาล ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิงานที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการ
ตลอดจนภาระงานต่าง ๆที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. จัดเตรี ยมเครื่ องมือเครื่ องใช้อุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้มีพร้อมที่จะใช้ได้ทนั ที
2. พิจารณาอาการผูป้ ่ วย วางแผนและให้บริ การพยาบาล สังเกตวิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลงของ
โรค ตัดสิ นใจให้การช่ วยเหลื อในกรณี รีบด่วน และรวดเร็ ว บันทึกผลอาการ และความเป็ นไปของโรคแจ้งให้
แพทย์ทราบเมื่อจาเป็ น
3. พิจารณาให้ยา อาหารและให้การบริ การพยาบาลตามกาหนดเวลา ส่ งเสริ มให้กาลังใจ ผูป้ ่ วย
ควบคุมดูแลและจัดสิ่ งแวดล้อมรอบตัวผูป้ ่ วยให้เหมาะสมถูกสุ ขลักษณะ
4. ปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ อนามัย และการป้ องกันโรค เช่น สอนแนะนาผูป้ ่ วย ถึงวิธีการปฏิบตั ิ
ตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุม้ กันโรค
5. ปฏิบตั ิงานทางวิชาการพยาบาล เช่น การศึกษาวิจยั ค้นคว้า เพื่อปรับปรุ งและกาหนดมาตรฐาน
การพยาบาล วางแผนโครงการ ประสานงานอานวยการ และสนับสนุ นการ ให้คาแนะนา ตอบปั ญหาและชี้ แจง
เรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการพยาบาล
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฏหมาย หรื อระเบียบข้อบังคับวิชาชีพกาหนด
2. มีความรับผิดชอบ กระตือรื อร้น รักงานบริ การ และมีความมัน่ ใจในตนเอง
3. มีทกั ษะในการสื่ อสารกับผูใ้ ช้บริ การ
4. สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักวิชาการสถิติ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสถิติ เช่น การกาหนดมาตรฐานสถิติ กาหนดระเบียบ
วิธี ปฏิบตั ิและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบตั ิการทางสถิติ การวางแผนจัดทาสถิติ รวมทั้งการ
ดาเนิ นการส่ งเสริ มวิชาการสถิติ
ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิงานที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการ ตลอดจนภาระงาน
ต่าง ๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุ ปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการ
2. กาหนดแผนวิธีการสุ่ มตัวอย่าง และสู ตรคานวณประมวลผลสถิติ ตามแผนการจัดทาสถิติที่วาง
ไว้ และแก้ไขปั ญหาการสถิติ
3. ให้คาปรึ กษาแนะนา ปรับปรุ งแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องใน การปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาสถิติ
ไม่ต่ากว่า 18 หน่วยกิต หรื อที่มีการศึกษาวิชาสถิติและคณิ ตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ากว่า 30 หน่วยกิต
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุ ปเหตุผล
2. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ในการบริ หารงานของสถาบันฯ และมี
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4. สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักวิทยาศาสตร์
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านวิเคราะห์ วิจยั และทดสอบทาง วิทยาศาสตร์ และ
ทางเทคโนโลยี ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิงานที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการ ตลอดจนภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับการ
มอบหมายจากสถาบัน
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1.
2.
3.
4.

ดูแลรักษาเครื่ องมือเครื่ องใช้ให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
วิเคราะห์เคมีภณั ฑ์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ น้ า สารอินทรี ย ์ สารอนินทรี ย ์ และอื่นๆ
รวบรวมข้อมูล ทารายงานผลการวิเคราะห์ การทดสอบ
ให้คาแนะนา ปฏิบตั ิงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร สาขาเคมี ชีวะ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. วางแผนปฏิบตั ิงาน รวบรวมข้อมูล ประเมินผลและจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน
2. ให้คา แนะนาการปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ หรื อการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การศึกษา วิจยั ในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ปรับปรุ ง แก้ไข ติ ดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
4. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ในการบริ หารงานของสถาบันฯ และมี
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
5. อ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการ
ปฏิบตั ิงาน
6. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
7. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักวิชาการพัสดุ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านพัสดุ ในการจัดหา จัดซื้ อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา
ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ของพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อสนับสนุ นระบบบริ หารจัดการของสถาบันฯ พร้ อมทั้งการ
ให้บ ริ ก ารแก่ บุ คลากรของสถาบันฯ และประสานงานแก่ บุคคล องค์กรภายนอกสถาบันฯ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการตลอดจนภาระงานต่างๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานด้านการจัดหา จัดซื้ อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ของ
พัสดุครุ ภณั ฑ์
2. กาหนดคุ ณสมบัติ ระบบราคา การเสื่ อมค่า การสึ กหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ
ค่าบริ การ อะไหล่ การบารุ งรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุครุ ภณั ฑ์
3. วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ ครุ ภณั ฑ์ เสนอความเห็น เพื่อประกอบการตัดสิ นใจใน
การจัดหาซื้ อพัสดุ ครุ ภณั ฑ์
4. ปฏิบตั ิงานด้านจัดทาแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึ กษา แนะนา ปรับปรุ ง แก้ไข ตอบปั ญหา
และชี้แจงเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้กว่านี้ทางบัญชี พาณิ ชยศาสตร์ บริ หารธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
3. สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ
การปฏิบตั ิงาน
4. มีความเข้าใจในสาระต่างๆ ของกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักวิชาการศึกษา
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านเกี่ยวกับงานการศึกษา วิเคราะห์หลักสู ตร การจัดการ
ความรู ้ งานกิ จการนักศึกษา งานวินยั และพัฒนานักศึ กษา งานบริ การและสวัสดิ การ ส่ งเสริ มการศึกษา ภายใต้
แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการตลอดจนภาระงานต่างๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานด้าน การวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาหลักสู ตรตาราเรี ยนทุกระดับที่อยูใ่ นความควบคุม
ของสถาบันฯ
2. ปรับปรุ งมาตรฐานของสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษา และ อาชีพ การจัด
3. ควบคุ ม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา การบริ ก าร และส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา โดยใช้เ ทคโนโลยีท าง
การศึกษา
4. การจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการ ศึกษา การวิจยั ทางการศึกษา
การส่ งเสริ ม และเผยแพร่ การศึกษา
5. การวิเคราะห์ หลักสู ตร การจัดการความรู ้ งานกิ จการนักศึกษา งานวินยั และพัฒนานักศึ กษา
งานบริ ก ารและสวัส ดิ ก าร ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา การรวบรวมข้อมู ล เผยแพร่ ก ารศึ ก ษา และปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ อื่นที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุ ปเหตุผล
2. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ในการบริ หารงานของสถาบันฯ และมี
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4. สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักวิชาการเกษตร
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
และวิเคราะห์วิจยั ทางการเกษตร ภายใต้แนวทางปฏิ บตั ิที่กาหนดจากคู่มือปฏิ บตั ิ การตลอดจนภาระงานต่างๆ ที่
ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิ บ ตั ิ ง านเกี่ ยวกับงานประมง ศึ ก ษา วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของแหล่ ง น้ า เพื่อปรั บ ปรุ ง
แหล่งน้ าและเพิ่มผลผลิต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้คาปรึ กษาแนะนาทางวิชาการ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรื อ
2. ปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับงานการเกษตร เช่ น การปรับปรุ ง บารุ งพันธุ์ การขยายพันธุ์ ให้คาปรึ กษา
แนะนา อบรม และส่ งเสริ มวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตร ตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุ การเกษตร
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ควบคุมสถานีทดลอง และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อ
3. ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับงานสัตวบาล เช่ น ส่ งเสริ มการเลี้ ยงสัตว์ ปรั บปรุ งบารุ งพันธุ์ สุ ขาภิ บาล
โรงเรื อน คิ ดค้นสู ตรอาหารสัตว์ ควบคุ มทะเบี ยนและสถิ ติเกี่ ยวกับสัตว์ในหน่ วยงาน และปฏิ บตั ิ หน้าที่ อื่นที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการเกษตร
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุ ปเหตุผล
2. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ในการบริ หารงานของสถาบันฯ และมี
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4. สามารถอ่านเขียน พูดภาษาอังกฤษได้ และมีความรู ้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งนักวิเทศสั มพันธ์
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบด้านเกี่ ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิที่
กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการตลอดจนภาระงานต่างๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิ บ ตั ิงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ต่า งๆ ของสถาบันฯ เช่ น เตรี ยมข้อมูล เกี่ ยวกับการให้ความ
ร่ วมมือและความช่ วยเหลื อจากต่างประเทศ ในเรื่ องทุนการศึกษา ฝึ กอบรม หรื อดูงาน การให้ความช่วยเหลื อ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการและอื่นๆ
2. แปลเอกสารและร่ างโต้ตอบหนังสื อภาษาต่างประเทศ อานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่อาจารย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
3. ปฏิบตั ิงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ให้คาปรึ กษา แนะนา
ปรับปรุ ง แก้ไข ตอบปั ญหาและชี้แจงเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุ ปเหตุผล
2. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ในการบริ หารงานของสถาบันฯ และมี
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3. มีความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ สามารถอ่านแปลเนื้อหาต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อตาแหน่งงาน
4. มีความเข้าใจในสาระต่าง ๆ ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯและอื่นๆที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิ บตั ิงานช่ วยและสนับสนุ นงานวิทยาศาสตร์
แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการตลอดจนภาระงานต่างๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ

ภายใต้

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิ บตั ิงานช่ วยนักวิทยาศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่ น ช่ วยวิเคราะห์ตวั อย่างผลิ ตภัณฑ์
สิ นค้า อาหาร โลหะ และวัตถุตวั อย่างอื่น ๆ เป็ นต้น
2. ช่วยปฏิบตั ิงานวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ และเคมี รวมถึงการควบคุม ตรวจสอบ และเก็บ
รักษาวัตถุดิบเคมีภณั ฑ์ และช่วยปรับตั้งเครื่ องมือเพื่อให้ความเที่ยงตรง แม่นยา และถูกต้องตามลักษณะของงาน
และปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
3. ช่วยวิเคราะห์ ทดสอบ รวบรวมข้อมูล และจัดทารายงานผลการวิเคราห์ เตรี ยม จัดหา และ
เก็บรักษาวัตถุตวั อย่าง เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ในที่ในปฏิบตั ิงาน และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับอนุปริ ญญาหรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์
2. มีความสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ และมีความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบตั ิงานช่วยและสนับสนุ นงานบริ หารงานต่างๆ ภายใต้
แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการตลอดจนภาระงานต่างๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิ บตั ิงานช่ วยและสนับสนุ นงานบริ หารต่างๆ เช่ น บันทึกข้อมูล งานธุ รการ งานบุคคล
งานจัดระบบงาน งานการเงิ นและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบตั ิงานการรับ - ส่ ง ลงทะเบียนหนังสื อ เก็บและค้นหาหนังสื อ รวบรวมข้อมูล ร่ างโต้ตอบ
บันทึก ย่อเรื่ อง ตรวจทานหนังสื อ
3. ดูแลรักษา และเบิกจ่ายพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ดูแล รักษา จัดเตรี ยม และให้บริ การเรื่ องสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและ อานวยความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับอนุปริ ญญาหรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความละเอียดแม่นยา
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ และมีความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
3. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบ
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งผู้ปฏิบัติงานห้ องสมุด
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิ บตั ิงานช่ วยและสนับสนุ นงานทางด้านห้องสมุดหรื อ
ให้บริ การ แก่ผใู ้ ช้หอ้ งสมุด ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการตลอดจนภาระงานต่างๆ ที่ได้รับการ
มอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิ บตั ิงานช่ วยและสนับสนุ นงานบริ หารต่างๆ เช่ น การควบคุ ม ดูแลกิ จการของห้องสมุด
เก็บรั กษาหนังสื อ รั บผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ของห้องสมุ ด ทาทะเบี ยน จัดหมวดหมู่และบัตรรายการ
แนะนาและให้บริ การแก่นกั ศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม แนะนาและให้บริ การ เผยแพร่ และชักจูงให้แก่ผใู้ ช้หอ้ งสมุด
3. ช่วยเหลือ บรรณารักษ์รวบรวมสถิติ และจัดทารายงานประจาปี ของห้องสมุด และปฏิบตั ิหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง เที ย บได้ไ ม่ ต่ า กว่า นี้ ทางสาขาที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความละเอียดแม่นยา
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ และมีความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
3. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบ
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งช่ างเครื่องคอมพิวเตอร์
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รั บ มอบหมายหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบปฏิ บ ัติง านควบคุ ม การท างานของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ภายใต้แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการตลอดจนภาระงานต่างๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิงานสนับสนุนงาน การควบคุมการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ แก้ไข
ปัญหาขัดข้องในการปฏิบตั ิงาน
2. ติดตามศึกษาความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และปฏิบตั ิหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ และปฏิบตั ิ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับอนุปริ ญญาหรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรื อทางสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ที่ปฏิบตั ิ
องค์ ประกอบคุณสมบัติเพิม่ เติมตามตาแหน่ งงาน
1. มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความละเอียดแม่นยา
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ และมีความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
3. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบ
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง

สายงานสนับสนุนวิชาการ

ตาแหน่ งช่ างเทคนิค
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบตั ิงานช่างเครื่ องกลและช่างไฟฟ้ า ภายใต้แนวทาง
ปฏิบตั ิที่กาหนดจากคู่มือปฏิบตั ิการตลอดจนภาระงานต่างๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ปฏิ บ ตั ิ ง านสนับ สนุ นงานสร้ า ง ซ่ อม ประกอบ ดัดแปลง ติ ดตั้ง และบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ องจัก ร
เครื่ องยนต์ เครื่ องมือเครื่ องใช้เกี่ยวกับโลหะและไฟฟ้ า
2. ปฏิบตั ิงานสนับสนุ นงานการคุมการทางานของเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ จัดเก็บ รักษา เบิกจ่าย
เครื่ องมือเครื่ องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับอนุปริ ญญาหรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้ า ช่างท่อ
และประสาน ช่างก่อสร้าง ทางสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
1. มีความรู ้ในวิชาช่างเครื่ องกลหรื อช่างไฟฟ้ าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2. มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความละเอียดแม่นยา
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ และมีความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการปฏิบตั ิงาน
4. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบ
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ และอื่นๆที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบันให้กา้ วหน้า

ตารางบัญชีรายชื่อตาแหน่ งสายงานสนับสนุนวิชากร
แนบท้ าย ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
(1) พยาบาล
(2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(3) บรรณารักษ์, ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด
(4) เจ้าหน้าที่วจิ ยั , นักวิจยั
(5) นักวิทยาศาสตร์
(6) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(7) นักวิชาการเกษตร
(8) นิติกร
(9) วิศวกร
(10) นักวิชาการเงินและบัญชี , นักตรวจสอบภายใน
(11) เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป, ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร
(12) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(13) นักประชาสัมพันธ์
(14) นักวิชาการพัสดุ
(15) นักวิชาการช่างศิลป์
(16) นักวิชาการศึกษา
(17) นักวิเทศสัมพันธ์
(18) นักบริ หารทรัพยากรบุคคล
(19) ผูป้ ฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์
(20) ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
(21) ช่างเทคนิค

ลองทาตามนีด้ ูนะครับ:
1) ให้ ไปที่โฟลเดอร์ ทคี่ ุณจับภาพส่ งมาในความคิดเห็นที่ 1
2) กดปุ่ ม Alt บนแป้นพิมพ์ จะได้ เมนูบาร์ ปรากฏขึน้ มาที่ช่วงบนของหน้ าต่ าง แล้ วให้ คุณกดปุ่ มอักษร t แล้วตามด้ วย
ปุ่ มอักษร o เพือ่ เปิ ดหน้ าต่ าง Folder Options
3) ให้ คลิกที่แท็บที 2 ทีช่ ื่อ View แล้วในช่ องตรงช่ วงกลางหน้ าต่ าง ที่รายการแรกจะเป็ น Always show icons, never
thumbnails ซึ่งข้ างหน้ ารายการดังกล่ าวจะเป็ นสี่ เหลี่ยมเล็กๆ และน่ าจะมีเครื่องหมายถูกใส่ อยู่; ให้ คุณคลิกลงไปในช่ อง
สี่ เหลีย่ มดังกล่าวเพือ่ ล้างเครื่องหมายถูกออกไป แล้ วคลิกทีป่ ุ่ ม OK เพือ่ ปิ ดหน้ าต่ าง Folder Options ดังกล่าวครับ
จากนี้ น่ าจะมองเห็นต้ วอย่ างรู ปได้ แล้ วนะครับ
จากคุณ Sid ( Ticket ID : 323508)
ตอบกลับ
01
ยังไม่ ได้ เป็ นสมาชิก
25 กันยายน 2554 เวลา 02:51 น.

