
ตารางที่ 7  การก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป 

ล าดับที ่ ชื่อต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและระเบียบราชการ 

1 บุคลากร 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล       
เช่น การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การให้ได้รับค่าตอบแทน      
ก ารจั ด ท าท ะ เบี ยน ป ระ วั ติ  ก ารขอรั บ พ ระ ราชท าน
เครื่อ งราชอิ สริ ยาภ รณ์  การได้ รับบ า เหน็ จความชอบ      
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  
2 . ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารส ร้ า ง เส ริ ม แ ร งจู ง ใจ ใน ก าร 
ปฏิบัติราชการ 
3. ความสามารถในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เบี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เบี ย บ ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น                      
ในสถาบันอุดมศึกษา ข้อบังคับว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงาน
ราชการหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารบุคคลลูกจ้าง
ช่ัวคราว กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจน
กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1. ความรู้ความเข้าด้านการวางแผนงาน การจัดระบบงานและ
การบริหารจัดการ 
2. ความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน 
การจัดท ารายงานผลงานและประเมินผลงานการปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
และงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 



ตารางที่ 7 กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและระเบียบราชการ 

3 นักวิชาการพัสดุ 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและขั้นตอนการ
ท างานด้านพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างการก าหนดมาตรฐาน
และคุณภาพ 
2. ความสามารถในการร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง 
3. ความสามารถในการควบคุม จ าหน่าย ตรวจรับ เบิก-จ่าย
พัสดุ 
4.ความสามารถในการวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จรรยาบรรณ 
ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

4 นักวิชาการเงินและบัญชี 1. ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
2. ความสามารถในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างาน      
ด้านการเงินบัญชี และระบบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินการคลังภาครัฐ 
เช่น ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา และการ
น าเงินส่งคลัง จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 7 กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและระเบียบราชการ 

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

1. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
2. ความสามารถในการให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3. ความสามารถในการวางแผนและติดตามประเมินผล         
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
4. ความสามารถในการวิเคราะห์ ประสานงานแผนประมวลผล
การพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย  
จัดท าแผนงานหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการต่างๆ 

พระราชบัญญัติงบประมาณ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

6 นักประชาสัมพันธ์ 1. ความรู้ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
การโน้มน้าว การเจรจาต่อรอง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
การสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กระบวนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 
2. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีที่ ทั นสมัยในงาน
ประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม 

กฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพประชาสัมพันธ์กฎหมาย     
ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 



ตารางที่ 7 กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและระเบียบราชการ 
7 นักตรวจสอบภายใน 1. ความรู้ความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบภายในการ 

บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การบัญ ชี การพัสดุ  
ของทางราชการ ระบบการควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเสี่ยง 
2. ความสามารถในการให้ค าปรึกษา แนะน าในการด าเนินการ
ให้ถูกต้อง 

กฎระเบี ยบต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน  
เช่นมาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ระเบียบ
กระทรวงการคลั งว่ าด้ วยการตรวจสอบภาย ใน  ของ 
ส่วนราชการ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ระเบียบกระทรวงการคลัง พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมถึง
ข้อบังคับระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินรายได้ เงินบ ารุง 
การศึกษา ฯลฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8 นักวิเทศสัมพันธ์ 1. ความรู้ความเข้าใจในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ 
ในด้านการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ความสามารถในการร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ 
และการแปลเอกสาร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย  
กับต่างประเทศ 

กฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
เพื่ อ ป ระ ชุม  ศึ ก ษ า  ฝึ ก อบ รม  ดู งาน ป ฏิ บั ติ ง าน วิ จั ย  
ณ ต่างประเทศ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติ 
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 



ตารางที่ 8  การก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 กลุ่มงานสนับสนุนเทคนิคเฉพาะด้าน 

ล าดับที ่ ชื่อต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและระเบียบราชการ 

1 นิติกร 1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิติการด้านการ
พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจ 
ร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ความสามารถในการจัดท านิติกรรม การรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐาน การสอบสวน การตรวจพิจารณา และ  
การบังคับคดี  ทั้ งนี้  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการทาง
คดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง 
3.ความสามารถในการด าเนินการเรื่องวินัย การร้องทุกข์หรือ
การอุทธรณ์  อันเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี 

กฎหมายต่างๆ  ที่ ใช้ ในการปฏิบั ติ งานด้านนิติการ เช่น 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา   
ความแพ่ง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าท่ี  
 
 

2 วิศวกรโยธา ความรู้ความสามารถในการออกแบบและค านวณการควบคุม
การก่อสร้าง การส ารวจซ่อมแซมบ ารุงรักษา และการ
ตรวจสอบในด้านวิศวกรรมโยธา 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา เช่น กฎหมายควบคุม
อาคาร กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
กฎหมายความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
กฎหมายขุดดินและถมดิน จรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
วิชาชีพตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



ตารางที่ 8 (ต่อ) กลุ่มงานสนับสนุนเทคนิคเฉพาะด้าน 
 

ล าดับที ่
 

ชื่อต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและระเบียบราชการ 

3 วิศวกรเครื่องกล ค วาม รู้ ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารอ อก แ บ บ แล ะค าน วณ               
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล อ านวยการติดตั้ง และบ ารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล เช่น ข้อบังคับ
ของสภาวิศวกรในด้านวิศวกรรมเครื่องกล จรรยาบรรณ 
และจริยธรรมทางวิชาชีพ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1. ความรู้ความสามารถทางสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
2. ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์และ
ฐานข้อมูล 
3. ความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
4. ความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
5. ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการน าคอมพิวเตอร์มาใช้กับงาน
ข้อมูลข่าวสาร 
6. ความรู้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนา งานกราฟิก 
มัลติมีเดีย และปัญญาประดิษฐ์ 

พระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ วยการกระท าค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



 

ตารางที่ 8 (ต่อ) กลุ่มงานสนับสนุนเทคนิคเฉพาะด้าน 
 

ล าดับที ่
 

ชื่อต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและระเบียบราชการ 

5 สถาปนิก ความรู้ความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบแก้ไขแบบ
แปลนเอกสาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ ค านวณร่างแบบ ก าหนด
รายละเอียดและประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ 
รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

กฎหมายที่ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เช่น พระราชบัญญัติ
สถาปนิก กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายจัดสรรที่ดิน 
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาชีพ ตลอดจนกฎหมาย   
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6 บรรณารักษ์ 1. ความรู้ความเข้าใจในงานด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
2. ความสามารถในการแบ่งหมวดหมู่หนังสือ จัดเก็บ สืบค้น
เอกสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ ของห้องสมุด เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการใช้บริการ 
3. ความสามารถในการบริหารจัดการงานห้องสมุด ทรัพยากร
สารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ เช่น 
พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าธุรกรรม  
ทางอิเลกทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด  
ทางคอมพิวเตอร์ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 



ตารางที่ 8 (ต่อ) กลุ่มงานสนับสนุนเทคนิคเฉพาะด้าน 

ล าดับที ่ ชื่อต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและระเบียบราชการ 

7 นักเอกสารสนเทศ 1. มีความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
และเอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส์  ความรู้ ในการปฏิ บั ติ งาน 
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องสมุด หรือศูนย์คอมพิวเตอร์  
2 . มี ความรู้ ในการสืบค้ นสารสน เทศจากอิน เตอร์ เน็ ต  
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และการควบคุมดูแลรักษา
โสตทัศนวัสดุ 
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ  
เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าธุรกรรม  
ทางอิเลกทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด 
ทางคอมพิวเตอร์ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8 นักวิจัย ความรู้ความสามารถด้านการวิจัย ได้แก่ การก าหนดหัวข้อวิจัย 
การออกแบบการวิจัย การเลือกหรือสุ่มกลุ่มตัวอย่างการสร้าง
และการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการเผยแพร่
ผลการวิจัย 

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา 
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

9 เจ้าหน้าที่วิจัย ความรู้ความสามารถด้านการบริการทางการวิจัย ได้แก่ 
การประสานงานโครงการวิจัย การศึกษา ค้นคว้าเอกสาร  
และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดท าเครื่องมือวิจัย การแปลผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการให้บริการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย 

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญา
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



ตารางที่ 8 (ต่อ) กลุ่มงานสนับสนุนเทคนิคเฉพาะด้าน 

ล าดับที ่ ชื่อต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและระเบียบราชการ 

10 นักวิทยาศาสตร์ 1. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์ 
2. ความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
วิจัยและทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัยทาง
วิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ 

ก ฎ ห ม า ย ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี  
เช่น  พระราชบัญญั ติ ส่ งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 9  การก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
 

ล าดับที ่
 

ชื่อต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและระเบียบราชการ 

1 นักวิชาการศึกษา 1. ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา ระบบการจัดการศึกษา การผลิตและ
พัฒนาแบบเรียน สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการศึกษา
และการเรียนการสอน การจัดการศึกษาแบบมุ่งประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การ
ให้บริการทางวิชาการ การจัดการความรู้การวิจัยทางการศึกษา 
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลระบบการจัดการศึกษา 
2. ความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
กิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และ
แผนของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน 

กฎหมายที่ มี ผลต่ อการจั ดการศึ กษา เช่นรัฐธรรมนูญ 
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษาแห่ งชาติ  พ ระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1. ความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตวิทยาและการแนะแนว 
2. ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการให้ค าปรึกษา
แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เช่น การบริการเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษา การบริการทดสอบเพื่อหาแนวทางพัฒนา
นักศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริการจัดหางานและ
บริการสนเทศแก่นักศึกษา 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 
และปริญญาต่อเนื่อง กองทุน กิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา 
หอพักนักศึกษา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 



ตารางที่ 9 (ต่อ) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 

 
ล าดับที ่

 
ชื่อต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เร่ืองกฎหมายและระเบียบราชการ 

3 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1. ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้ ควบคุม 
วางแผน ซ่อมบ ารุง โสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีทักษะความช านาญในการวางแผน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ 
และมัลติมีเดียที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงและหลากหลาย 

ก ฎ ห ม า ย  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ งาน โส ต ทั ศ น ศึ ก ษ า  เ ช่ น 
พระราชบัญญั ติลิขสิทธิ์  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 


