
 
 

ประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

เร่ือง รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุวิชาการ ครัง้ท่ี 1/2563 

 ______________________________________ 
                                                                     

  ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น

พนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุวิชาการ ครัง้ท่ี 1/2563 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้คือ  

 

  ก.ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร 

  1. นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิำร (ระดับวุฒปิริญญำตรี) จ ำนวน 2 อัตรำ 
อัตรำค่ำจ้ำง 20,250 บำท สังกัดกองบริหำรงำนวิชำกำร และ สังกัดส ำนักงำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชัน้สูง 

2. นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัตกิำร (ระดับวุฒปิริญญำตรี) จ ำนวน 1 อัตรำ 
อัตรำค่ำจ้ำง 20,250 บำท สังกัดกองแผนงำน 

3. นิตกิรปฏิบัตกิำร (ระดับวุฒปิริญญำตรี) จ ำนวน 1 อัตรำ 

อัตรำค่ำจ้ำง 20,250 บำท สังกัดกองนิตกิำร 

4. นักวิชำกำรเงนิและบัญชีปฏิบัตกิำร (ระดับวุฒปิริญญำตรี) จ ำนวน 2 อัตรำ 
อัตรำค่ำจ้ำง 20,250 บำท สังกัดหอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
(ปฏิบัตงิำนท่ี มธ.ท่ำพระจันทร์) และ สังกัดส ำนักงำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีชัน้สูง 

5. นักวิชำกำรทรัพย์สินทำงปัญญำปฏิบัตกิำร (ระดับวุฒปิริญญำตรี)                             

จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำง 20,250 บำท สังกัดสังกัดส ำนักงำนวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีชัน้สูง 

    

  ข.คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

  1. คุณสมบัติทั่วไป 

1.1  มีคณุสมบตัติามหมวด 2 ข้อ 11 แหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วย

การบริหารงานบคุคลพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 
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1.2  ผู้สมคัรเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์การทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร

แล้ว 

1.3  มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาองักฤษและการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตาม

ความเหมาะสมกบัต าแหนง่ท่ีสมคัร 

1.4  สามารถปฏิบตัริาชการได้ทัง้ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต จงัหวดั

ปทมุธานี และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ กรุงเทพมหานคร และ

ตามท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มอบหมาย 

1.5  มีผลกำรทดสอบควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ
TU-STEP ท่ีมีอายไุมเ่กิน 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีระบใุนหลกัฐานการสอบ จนถึง                   
วนัปิดรับสมคัร ประเภทใดประเภทหนึง่เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ทัง้นี ้ ส าหรับผู้ ท่ียงัไมมี่ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาองักฤษประเภท TOEIC  

สามารถดรูายละเอียดการสมคัรสอบได้ท่ี www.cpathailand.co.th หรือ
โทรศพัท์ 02-260-7061 หรือ E-Mail : toeic@cpathailand.co.th  

 
ส าหรับผู้ ท่ียงัไมมี่ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาองักฤษประเภท TU-GET 
หรือ TU-STEP สามารถดรูายละเอียดการสมคัรสอบได้ท่ี  
www.litu.tu.ac.th หรือโทรศพัท์ 02-613-3101-3 , 02-696-6033 

1.6  มีผลกำรทดสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป (ภำค ก.) ของส ำนักงำน 

ก.พ. ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับตัง้แต่วันท่ีระบุในหลักฐำนสอบผ่ำนเกณฑ์

ดังกล่ำวจนถงึวันปิดรับสมัคร หรือผลกำรทดสอบ Smart for Work ของศูนย์

ทดสอบทักษะด้ำนกำรจัดกำรแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ คณะพำณิชย 

ศำสตร์และกำรบัญชี ทัง้ 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศำสตร์ กำรอ่ำน และ

ภำษำอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม 50% ขึน้ไป ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี 

นับตัง้แต่วันท่ีระบุในหลักฐำนสอบผ่ำนเกณฑ์ ดังกล่ำวจนถงึวันปิดรับสมัคร  

ทัง้นี ้ ส าหรับผู้ ท่ียงัไมมี่ผลการทดสอบ Smart for Work ของศนูย์ทดสอบทกัษะ

ด้านการจดัการแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบญัชี สามารถดรูายละเอียดการสมคัรสอบได้ท่ี  

www.smart.tbs.tu.ac.th หรือโทรศพัท์ 02-224-9730 , 02-613-2199              

 

 

 

http://www.cpathailand.co.th/
http://www.litu.tu./
http://www.smart.tbs.tu.ac.th/
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1.7  พระภิกษุหรือสามเณรไมรั่บสมคัรสอบ และไมอ่าจให้เข้าสอบคดัเลือกเพ่ือบรรจุ

เข้ารับราชการได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามหนงัสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

ท่ี นว 89/2501 ลงวนัท่ี 27 มิถนุายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสัง่          

มหาเถรสมาคม ลงวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2538  

 
  2. คุณสมบัตเิฉพำะต ำแหน่ง 

2.1 นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิำร (ระดับวุฒปิริญญำตรี)  
                             ได้รับปริญญาตรี หรือคณุวฒุิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นีท้างวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีแนบท้ายประกาศนี ้  

และตามภาระงานท่ีหน่วยงานต้นสงักดัมอบหมาย 

 
2.2  นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัตกิำร (ระดับวุฒปิริญญำตรี)  

ได้รับปริญญาตรี หรือคณุวฒุิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีแนบท้ายประกาศนี ้ 

และตามภาระงานท่ีหน่วยงานต้นสงักดัมอบหมาย 

 
2.3  นิตกิรปฏิบัตกิำร (ระดับวุฒปิริญญำตรี)  

ได้รับปริญญาตรี หรือคณุวฒุิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นีท้างนิตศิาสตร์ 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีแนบท้ายประกาศนี ้ 

และตามภาระงานท่ีหน่วยงานต้นสงักดัมอบหมาย 

 

2.4 นักวิชำกำรเงนิและบัญชีปฏิบัตกิำร (ระดับวุฒิปริญญำตรี)                                
ได้รับปริญญาตรี หรือคณุวฒุิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นีท้างบญัชี 
พาณิชยศาสตร์ 

 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีแนบท้ายประกาศนี ้  

และตามภาระงานท่ีหน่วยงานต้นสงักดัมอบหมาย 
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2.5  นักวิชำกำรทรัพย์สินทำงปัญญำปฏิบัตกิำร (ระดับวุฒปิริญญำตรี)  
ได้รับปริญญาตรี หรือคณุวฒุิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบได้ไมต่ ่ากวา่นี ้
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ีแนบท้ายประกาศนี ้ 

และตามภาระงานท่ีหน่วยงานต้นสงักดัมอบหมาย 

 

  ค.วิธีกำรสมัครสอบ 

1. ประเภทสมัครด้วยตนเอง 

                        1.1 ให้สมคัรด้วยตนเองพร้อมกบัใบสมคัรสอบ ทัง้นีใ้บสมคัร ขอรับได้ ณ สถานท่ี              

                                รับสมคัรสอบ หรือ Download แบบฟอร์มใบสมคัรได้    

                                http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหวัข้อแบบฟอร์ม  

                                และเลือกหวัข้อใบสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุวิชาการ 

                             1.2  สมคัรได้ตัง้แต่วันที่ 17 มิถุนำยน 2563  ไปจนถึงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2563    

                                ตามวนัราชการในเวลา 09.00 - 15.30 น. ณ สถานท่ีดงัตอ่ไปนี ้

    1.2.1 ศนูย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตกึโดม ชัน้ 1   

                                        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ กรุงเทพมหานคร 

    1.2.2 งานบริหารบคุคลและทะเบียนประวตัิ กองทรัพยากรมนษุย์  

                                        ตกึส านกังานอธิการบดี ชัน้ 3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต  

                                        ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง 

                                        จงัหวดัปทมุธานี โทรศพัท์ 02-564-4440-79 ตอ่ 1883-1885 

           สำมำรถดูประกำศรับสมัครงำนของกองทรัพยำกรมนุษย์     
           มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้ทำงเว็บไซต์             
           http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อข่ำวสมัครงำน 

        1.3 ผู้สมคัรสอบต้องเสียคา่ธรรมเนียมสอบ คนละ 100 บาท 

 

2. ประเภทกำรสมัครสอบทำง Internet ให้ผู้สมัครด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน 

ดังต่อไปนี ้คือ           

    2.1 สมคัรสอบทาง Internet ได้ตัง้แต่วันท่ี 17 มิถุนำยน 2563  ไปจนถึงวันท่ี 8 

กรกฎำคม 2563    

**ทัง้นี ้กำรสมัครสอบทำง Internet เฉพำะในวันที่ 8 กรกฎำคม 2563 ให้ด ำเนินกำรสมัครสอบได้

ถงึเวลำ 15.30 น. เท่ำนัน้**         

http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/
http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/
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2.2 สมัครที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ  

“สมัครงำน” (ด้ำนซ้ำยมือ) 

2.3 ผู้สมัครจะต้องอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจประกำศรับสมัครและข้อปฏิบัติ

ทัง้หมดในครัง้นีโ้ดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และจะต้องปฏิบัติตำมทุกเร่ืองที่ประกำศรับสมัคร

และข้อปฏิบัตกิ ำหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.4 “กรอกใบสมคัร” 

2.5 ช าระเงินคา่ธรรมเนียมการสอบคดัเลือก โดยปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

2.5.1 ให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคดัเลือกได้ตัง้แต่วันที่  17 มิถุนำยน 

2563  ไปจนถงึวันท่ี 8 กรกฎำคม 2563 

**ทัง้นี ้การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกท่ีสมัครสอบทาง Internet 

เฉพาะในวนัท่ีให้ด าเนินการช าระเงินสมคัรสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เทา่นัน้** 

2.5.2 ช าระเงินในสว่นคา่ธรรมเนียมการสอบคดัเลือกเป็นจ านวน 100  บาท

ส าหรับคา่ใช้จา่ยสว่นอ่ืนท่ีสมคัรสอบทาง Internet ให้ผู้สมคัรรับผิดชอบเองทัง้หมด 

2.5.3 ช ำระเงนิโดยวิธีโอนเงนิท่ี ธนำคำรทุกแห่ง และทุกสำขำทั่วประเทศ  

โดยโอนเงนิ เข้ำบัญชี ดังต่อไปนี ้

     - ช่ือธนำคำร : บมจ. ธนำคำรทหำรไทย 

     - ช่ือบัญชี : มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิต 

     - เลขที่บัญชี 050-2-34978-0 

 

      2.5.4 ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนีข้องผู้สมัครลงในใบโอนเงินโดยต้องเขียน

ให้เป็นตัวบรรจงชัดเจนอ่ำนได้ง่ำย มิฉะนัน้จะไม่มีรำยช่ือเป็นผู้สมัครสอบ คือ 

      - ช่ือ – นำมสกุล 
      - ต ำแหน่งท่ีสมัคร และ 
      - เลขท่ีระบบท่ีสมัคร (ปรำกฏอยู่ท่ีมุมบนด้ำนขวำหน้ำแรกของ 
                                                                              ใบสมัครสอบทำง Internet) 
 

2.6. ใบโอนเงินท่ีด าเนินการตามนยัข้อ 2.5.4 ให้แฟกซ์ไปท่ีหมายเลขโทรสาร   
02-564-4431 หรือสแกนไฟล์สง่ทาง E-Mail : janjira@tu.ac.th ได้ตัง้แต่วันที่ 17 มิถุนำยน 2563  ไป
จนถงึวันที่ 8 กรกฎำคม 2563 
**ทัง้นี ้กำรแฟกซ์ใบโอนเงินหรือสแกนไฟล์ส่งทำง E-Mail เฉพำะในวันที่  8 กรกฎำคม 2563                               
ให้ด ำเนินกำรได้ถงึเวลำ 16.00 น. เท่ำนัน้** 

 

mailto:janjira@tu.ac.th
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*** ผู้ สมัครสอบท่ีไม่ปฏิบัติตามนัยข้อท่ี 2.1 ถึง 2.6 ท่ีกล่าวมาข้างต้นให้ครบถ้วน

สมบรูณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ถือวา่ไมไ่ด้เป็นผู้สมคัรสอบและไมมี่สิทธิเข้าสอบคดัเลือกในครัง้นี*้** 

 

ง.เงื่อนไขเก่ียวกับสมัคร กำรสอบคัดเลือกและกำรจ้ำง 

1. ผู้สมคัรสอบประเภทสมคัรด้วยตนเองและประเภทสมคัรทาง Internet ต้องรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมคัรสอบ ตามข้อ ข.  
ในประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี ้ และต้องกรอกรายละเอียดทัง้หมดใน         
ใบสมคัร และเอกสารทุกชนิดท่ีใช้ประกอบใบสมคัรเพียงครัง้เดียวและต าแหน่งเดียวให้ถกูต้องครบถ้วนตรง
ตามความเป็นจริง ในกรณีทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ สมัครในทุกกรณีและหรือมีเอกสารหลักฐาน
คณุวุฒิหรือเอกสารใดก็ตามท่ีผู้ สมัครใช้สมัครสอบตลอดจนการด าเนินการใดๆ ในทุกกรณีในขัน้ตอนใด      
ก็ตาม ไม่ตรงห รือไม่ เป็น ไปตามประกาศ รับสมัครสอบของม หาวิทยาลัยธรรมศาสต ร์ฉบับ นี ้
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ถือวา่ผู้สมคัรสอบเป็นผู้ขาดคณุสมบตัใินการสมคัรสอบครัง้นีม้าตัง้แตต้่น 
 

2. การสมคัรสอบประเภทสมคัรสอบทาง Internet ถือว่าผู้สมคัรเป็นผู้ลงลายมือช่ือและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                
พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดงันัน้ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอนัเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความ
เท็จตอ่เจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

 
3. ผู้ สมัครสอบเม่ือช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ          

ไมคื่นเงินดงักลา่วให้ในทกุกรณี 
 

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะด าเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งท่ี
เปิดรับสมคัรในครัง้นีต้ามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้คือ 
   4.1 จะจ้างผู้ผ่านการคดัเลือกตามล าดบัท่ีโดยจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตรงตามข้อ ข. และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขข้อ ง. ตามประกาศรับสมคัรของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฉบบันี ้และ 

4.2 จะต้องเป็นผู้ได้รับอนมุตัิการจ้างจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์แล้ว 
 

5. การขึน้บญัชีผู้คดัเลือกได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครัง้ท่ี 
1/2563 ในต าแหน่งต่างๆ ระดับวุฒิปริญญาตรีนีใ้ห้มีอายุการขึน้บัญชี 1 ปี นับตัง้แต่วันท่ีขึน้บัญชีไว้           
(วันประกาศผลการคัดเลือก) หากพ้นก าหนดนีใ้ห้ยกเลิกบัญชี ทัง้นีห้ากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผล
ดงักล่าว แต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ใน
ต าแหน่งเดียวกันนีข้ึน้ใหม่อีกและได้ขึน้บัญชีผู้คดัเลือกได้แล้ว ให้ยกเลิกบญัชีผู้คดัเลือกได้เป็นพนักงาน
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มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครัง้ท่ี 1/2563 ต าแหน่งต่างๆ ระดบัวุฒิวุฒิปริญญาตรี ตัง้แต่วันท่ี       
ขึน้บญัชีผู้คดัเลือกได้ในต าแหนง่เดียวกนัท่ีมีการเปิดคดัเลือกขึน้ใหม ่
 

จ.เกณฑ์กำรคัดเลือก 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีแนบท้ายประกาศนี ้

 

ฉ.กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรคัดเลือกและตำรำงกำรคัดเลือก 

                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกและตารางการ

คัดเลือกในวันที่  20  กรกฎำคม  2563 เวลำ 15.00 น. ณ ตู้ ประกาศกองทรัพยากรมนุษย์ ชัน้ 1                   

ตึกส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองห นึ่ง                       

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือดูทาง  Internet ท่ี http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือก

หัวข้อข่ำวสมัครงำน 

 

                    ประกาศ ณ วนัท่ี    5    มิถนุายน พ.ศ. 2563                                

   

 

         (รองศาสตราจารย์เกศินี   วิฑรูชาติ) 
      อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/


มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                        
ก าหนดต าแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

  
ต าแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ 

  
สายงาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการจัดระบบ
และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล หรือการเขียนค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ท างาน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น วิเคราะห์วิธีการและล าดับของการ
ประมวลผลข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเลือกระบบและวางแผนการใช้เครื่องจักร
ประมวลผล เขียนค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลท างาน ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
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๑๔ 

 

ต าแหน่งประเภท     วิชาชีพเฉพาะ 

  
ชื่อสายงาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติการ 

  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
  (๑) ติดตั ้งเครื ่องคอมพิวเตอร์ส ่วนบุคคลและอุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้อง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป 
เพื่ออ านวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบด าเนินไปได้อย่า งราบรื่นและสอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน 
  (๒)  ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดค าสั ่ง และคู่มือค าอธิบาย
ชุดค าสั ่ง ตามข้อก าหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของค าสั ่ง แก้ไข
ข้อผิดพลาดของค าสั่ง เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  (๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการด้าน
คอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๒. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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ก าหนดต าแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๕ 

 

 ๓. ด้านการประสานงาน 

  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๔. ด้านการบริการ  
  (๑) ให ้ค าปร ึกษา แนะน าเบื ้องต ้น เผยแพร่ ถ ่ายทอดความรู ้ ทางด ้าน ว ิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื ้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี ่ยวกับด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบ
ข้อมูลและความรู ้ต ่าง ๆ ที ่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 (๒)  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 (๓)  ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 



ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิำร สังกัดกองบริหำรงำนวิชำกำร 

 

คุณสมบัตแิละควำมรู้ควำมสำมำรถ 

1. มีความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2. สามารถพฒันาโปรแกรมโดยใช้ภาษา php, html, JavaScript เป็นอย่างน้อย 

3. สามารท า Graphic Design เบือ้งต้น และตดัตอ่ video ได้ดี 

4. สามารถดแูล Web site และแก้ไขเบือ้งต้นได้ 

5. สามารถออกแบบเก่ียวกบัชดุค าสัง่ระบบ ชดุค าสัง่ประยกุต์ หรือแก้ไขข้อผิดพลาดของค าสัง่ได้ 

6. ดแูลให้ค าปรึกษา หรือถ่ายทอดความรู้แก่บคุลากรในหนว่ยงานได้ 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ประเภท     บริกำรวิชำกำรและสนับสนุนกำรบริหำร 
  
ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชำญเฉพำะ 
  
สายงาน กำรประชำสัมพันธ์ 
  
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ส ำรวจ รวบรวม รับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกร นิสิต นักศึกษำ และประชำชน ศึกษำวิเครำะห์ เสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆ จัดท ำข่ำวสำร เอกสำรควำมรู้
ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น 
จัดปำฐกถำ อภิปรำย สัมมนำ จัดนิทรรศกำร เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำร ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนหรือผลงำนของหน่วยงำน หรือสถำบันอุดมศึกษำ หรือของรัฐบำล และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง              
  
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
 ต ำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของต ำแหน่งดังนี้ 
  นักประชำสัมพันธ์ ระดับเชี่ยวชำญ 
  นักประชำสัมพันธ์ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
  นักประชำสัมพันธ์ ระดับช ำนำญกำร 
  นักประชำสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติกำร 
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ต าแหน่งประเภท     เชี่ยวชำญเฉพำะ 
  
ชื่อสายงาน กำรประชำสัมพันธ์ 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักประชำสัมพันธ์ 
  
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติกำร 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ ภำยใต้ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 
 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
  
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
  (๑) ส ำรวจ รวบรวม รับฟังควำมคิดเห็นขอบบุคลำกร นิสิต นักศึกษำ และประชำชน 
รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ จัดท ำข่ำวสำร เอกสำรควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรประชำสัมพันธ์  
  (๒)  ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดปำฐกถำ อภิปรำย สัมมนำ    
จัดนิทรรศกำร เพื่อเผยแพร่ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือผลงำนของหน่วยงำน 
หรือของสถำบันอุดมศึกษำ หรือของรัฐบำล 
  (๓)  ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำรปฏิบัติงำนแก่
เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำและแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
งำนในหน้ำที่ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
 ๒. ด้านการวางแผน  
  วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 
 ๓. ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 ๔. ด้านการบริการ  
  (๑) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
รวมทั้งตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูลควำมรู้
ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
  (๒)  จ ัด เก ็บข ้อม ูลเบื ้องต ้น และให ้บร ิกำรข ้อม ูลทำงว ิชำก ำร เกี ่ยวก ับด ้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ ตลอดจนผู้รับบริกำรได้ทรำบ
ข้อมูลและควำมรู ้ต ่ำง ๆ ที ่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน  และใช้
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ได้รับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
 (๒)  ได้รับปริญญำโท หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
 (๓)  ได้รับปริญญำเอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งให้เป็นไปตำมที่สภำ
สถำบันอุดมศึกษำก ำหนด 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ประเภท      บริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร 
  
ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  
สายงาน  นิติการ 
  
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานกฎหมายซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารราตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
จัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา
ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากรและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง         
ซ่ึงต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความช านาญในวิชาการทางกฎหมาย  
  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน 
 ต าแหน่งในสายงานนี้ประกอบด้วย 
  นิติกร  ระดับเชี่ยวชาญ 
  นิติกร  ระดับช านาญการพิเศษ 
  นิติกร  ระดับช านาญการ 
  นิติกร  ระดับปฏิบัติการ 
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ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน  นิติการ 
   
ชื่อต าแหน่ง  นิติกร 
  
ระดับต าแหน่ง   ปฏิบัติการ 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 
          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านนิติการ ภายใต้การก ากับแนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  

๑. ด้านการปฏิบัติการ  
  (๑) ร่าง หรือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จัดท านิติกรรมหรือ
เอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงใน    
การร่างกฎหมาย เสนอความเห็น ในการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ตอบข้อหารือปัญหา
กฎหมายและทางปฏิบัติทางกฎหมาย ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ สังเคราะห์งานทางด้ านกฎหมาย เพื่อ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  (๒) สอบสวนพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากรและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ 
การด าเนินการทางคดี การด าเนินการเกี ่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ติดตามและประสานงานการ
ด าเนินคดี เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
  (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าแนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง  ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
    

๒. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
  

๓. ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั่งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

๔. ด้านการบริการ  
  (๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกฎหมาย รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี ้แจงเรื ่องต่าง ๆ เกี ่ยวกับงานในหน้าที ่ เพื ่อให้ผู ้ร ับบริการ ได้ร ับทราบข้อมูลและ     
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
  (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับข้อกฎหมายเพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
     (๒)  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
     (๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาก าหนด 
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๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  
ประเภท  บริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร 
 
ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  
สายงาน วิชาการเงินและบัญชี 
  
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล 
การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี วิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง 
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการ 
  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 
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๘ 

 

ต าแหน่งประเภท      เชี่ยวชาญเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน วิชาการเงินและบัญชี 
  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 
  
ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติการ 
  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
  (๑) จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
  (๒)  รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย 
  (๓)  จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรง
กับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
  (๔)  ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ  
  (๕)  ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ -จ่ายเงิน 
เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  
  (๖)  ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน า
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและ
วิธีใช้อุปกรณ์เครื ่องมือที ่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู ้ที ่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและข้อก าหนด 
 
 ๒. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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๙ 

 

 ๓. ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๔. ด้านการบริการ  
  (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี ้แจงเกี ่ยวกับงานการเงินและบัญชีที ่ตนมีความ
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกสาร หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรอืสาขาวิชาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 (๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 (๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและ
บัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 (๔) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่มหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 (๕) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาก าหนด                                



มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ๑ 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  

 สายงานที่ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในการตรวจสอบและวิเคราะห์ค าขอรับ
ทรัพย์สินทางปัญญา การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ และตรวจสอบทางด้านเทคนิคและวิชาการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การประดิษฐ์ด้านเคมี 
ฟิสิกส์ วิศวกรรมและอื่น ๆ และทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย รวมทั้งการพิจารณาค าคัดค้านด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการประดิษฐ์ และ       
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับต าแหน่ง ดังนี้ 
  นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา  ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา  ระดับช านาญการพิเศษ 
  นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา  ระดบัช านาญการ 
  นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา  ระดับปฏิบัติการ 
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ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
ชื่อต าแหน่ง   นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ระดับต าแหน่ง   ปฏิบัติการ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน            
การปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานค าขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ

ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์และออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อเสนอความเห็นในการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นให้ถูกต้องตามเทคนิค
วิชาการและข้อก าหนดกฎหมาย 

(๒) จ าแนกทรัพย์สินทางปัญญาตามประเภทของการประดิษฐ์และแบบผลิตภัณฑ์ อนุสิทธิบัตร
และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

(๓) ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์               
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดท าความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตร          
อนุสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

(๔) พัฒนาค าคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และ
จัดท าความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อจัดท าความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียน 

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการ เพื่อรวบรวมจัดท าเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน 
๒. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓. ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔. ด้านการบริการ 
(๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นถูกต้องสมบูรณ์ ตาม
กฎหมายก าหนด 

(๒) ให้บริการข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้นแก่
ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
และใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี 
 (๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
 (๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ้
 (๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่  ก.บ.ค. 
ก าหนด 
 



หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาคดัเลอืกพนักงานมหาวทิยาลยั สายสนับสนุนวชิาการ 
 

-------------------------------------------------------- 
 
 

                     เพื่อใหก้ารสรรหาคดัเลือกพนกังานมหาวทิยาลยั สายสนบัสนุนวชิาการ เป็นไปดว้ยความคล่องตวัและ
รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัมติคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 17/2559 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2559 จึงเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและวธีิการสรรหาคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนุนวชิาการ 
ดงัน้ี 
 

(1) ส่วนข้อเขียน 
       ใหมี้ขั้นตอนในส่วนขอ้เขียนเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลอืกจะต้องมีผลการทดสอบดังต่อไปนี้ 

                     1.1 ผลการทดสอบความรู้ดา้นภาษาองักฤษประเภท TOEIC TU-GET และ TU-STEP ท่ีมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในหลกัฐานการสอบจนถึงวนัปิดรับสมคัร ประเภทใดประเภทหน่ึง เพื่อประกอบการพิจารณา 
                     1.2 ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) ของส านกังาน ก.พ. ท่ีมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในหลกัฐานสอบผา่นเกณฑ์ดงักล่าวจนถึงวนัปิดรับสมคัร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของ
ศูนยท์ดสอบทกัษะดา้นการจดัการแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ท่ีมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในหลกัฐานสอบผา่นเกณฑ์ดงักล่าวจนถึงวนัปิดรับสมคัร  

ขั้นตอนที ่2  

                     ผูส้มคัรท่ีมีผลการทดสอบในขั้นตอนท่ี 1 จะตอ้งเขา้รับการทดสอบความรู้วชิาเฉพาะต าแหน่ง และหรือ
ทดสอบการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นวชิาเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานในต าแหน่งท่ีเปิดคดัเลือก โดยก าหนดใหมี้คะแนน
เตม็เป็น 100 คะแนน ผูผ้า่นการทดสอบจะตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ 

(2) ส่วนสัมภาษณ์ 

                     ผูผ้า่นการทดสอบส่วนขอ้เขียน จะตอ้งเขา้รับการทดสอบส่วนสัมภาษณ์โดยก าหนดใหมี้คะแนนเตม็เป็น 
100 คะแนน โดยผูผ้า่นการทดสอบจะตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ 
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(3) เกณฑ์ผู้ผ่านการคัดเลอืก 

                     ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งไดรั้บคะแนนในการคดัเลือก ดงัต่อไปน้ี คือ 

                     (1) มีผลการทดสอบตามนยัขอ้ 1.1 และ 1.2  ในขั้นตอนท่ี 1 ของส่วนขอ้เขียน และ 

                     (2) ไดค้ะแนนส่วนขอ้เขียน ในขั้นตอนท่ี 2 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ และ 

                     (3) ไดค้ะแนนส่วนสัมภาษณ์ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ และ 

                     (4) ไดค้ะแนนส่วนขอ้เขียน ในขั้นตอนท่ี 2 และคะแนนส่วนสัมภาษณ์ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 ของ
คะแนนรวมทั้ง 2 ส่วน 

                     (5) ล าดบัท่ีไดรั้บการคดัเลือกก่อน – หลงั ใหเ้ป็นไปตามล าดบัคะแนนมากนอ้ยของคะแนนรวม                           
ตามนยัขอ้ (4) หากคะแนนรวมเท่ากนั ใหถื้อคะแนนส่วนสัมภาษณ์เป็นส าคญัในการจดัล าดบัผูผ้า่นการคดัเลือก 

                     ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถใชห้ลกัเกณฑต์ามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกน้ีได ้ใหอ้ยูใ่น                          
ดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกท่ีจะพิจารณา 

การคัดเลอืกกรณพีเิศษ 

                     ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวมา
ขา้งตน้ได ้ใหก้องทรัพยากรมนุษยน์ าเสนอขออนุมติัต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมติัใหใ้ชว้ธีิการอ่ืน ๆ ในการคดัเลือกตาม
ความเหมาะสม เป็นรายต าแหน่งต่อไป 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




