ส่ วนที่ ๒
เรื่องที่พนักงำนมหำวิทยำลัยควรทรำบ
๑. ประเภท และชื่อตำแหน่ งของพนักงำนมหำวิทยำลัย
๑)พนักงำนมหำวิทยำลัยมี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทวิชาการ
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทบริ หาร
(๓) พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทสนับสนุน
๒)ชื่อตำแหน่ งของพนักงำนมหำวิทยำลัย
(๑) ตำแหน่ งประเภทวิชำกำรมีชื่อตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
 ศาสตราจารย์
 นักวิจยั ระดับ ๒
 รองศาสตราจารย์
 นักวิจยั ระดับ ๓
 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
 นักวิจัย ระดับ ๔
 อาจารย์
และตาแหน่งอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) ตำแหน่งประเภทผู้บริหำรมี ๓ ลักษณะ และมีชื่อตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 ตำแหน่ งประเภทผู้บริหำร
o ตำแหน่ งประเภทผู้บริหำรระดับสู งได้แก่ ตาแหน่งอธิการบดี
o ต ำแหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห ำรระดับ กลำง ได้แ ก่ ต าแหน่ งรองอธิ ก ารบดี คณบดี
ผูอ้ านวยการ (ส่ วนงานเรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่ มีฐานะเที ยบเท่าคณะ)และตาแหน่ งอื่นที่ ก.บ.ค.
กาหนด
๑๖

o ตำแหน่ งประเภทผู้บริ ห ำรระดับต้ น ได้แก่ ตาแหน่ งผูช้ ่ วยอธิ การบดี รองคณบดี
รองผูอ้ านวยการ(ส่ วนงานเรี ยกชื่ ออย่างอื่ นที่ มีฐานะเที ยบเท่ าคณะ)ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
หัวหน้าภาควิชา และตาแหน่ งหัวหน้าหน่ วยงานที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเที ยบเท่าภาควิชา
และตาแหน่งอื่นที่ ก.บ.ค. กาหนด
 ตำแหน่ งประเภทผู้บริหำร (อำนวยกำร) ได้แก่
o หัวหน้าสานักงานอธิการบดี
o ผูอ้ านวยการกอง
o เลขานุการคณะ(ส่ วนงานเรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)
o ตาแหน่งอื่นที่ ก.บ.ค. กาหนด
 ตำแหน่ งประเภทผู้บริ หำร (ตำแหน่ งระดับหั วหน้ ำหน่ วยงำนในโรงพยำบำล และ
ระดับหัวหน้ ำงำนในส่ วนงำน/หน่ วยงำน) ได้แก่
o หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล
o หัวหน้าหอผูป้ ่ วยหัวหน้าหน่วย
หัวหน้าฝ่ ายเภสัชกรรม
(ทางการพยาบาล)หัวหน้า
o รองหัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล
พยาบาลประจาภาควิชา
o หัวหน้างานการพยาบาลหัวหน้า
o หัวหน้างาน
ฝ่ ายอื่นๆ ในโรงพยาบาล
o ตาแหน่งอื่นที่ ก.บ.ค. กาหนด
o ผูต้ รวจการพยาบาล
(๓) ตำแหน่ งประเภทสนับสนุน มี ๔ กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีชื่อตาแหน่งดังต่อไปนี้
 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหมายถึง ตาแหน่งในสายงานวิชาชีพเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกา
การได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการและผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารซึ่งไม่เป็ นข้าราชการ
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๓๘ หรื อตาแหน่ งในสาขาที่พระราชกฤษฎีกากาหนดให้เป็ นสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ซึ่ งต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
มี ๒๒ ตาแหน่ง ได้แก่

๑๗

๑. นักกายภาพบาบัด
๒. ทันตแพทย์
๓. พยาบาล
๔. แพทย์
๕. สัตวแพทย์
๖. นักเทคนิคการแพทย์
๗. เภสัชกร
๘. วิศวกรเครื่ องกล
๙. วิศวกรไฟฟ้ า
๑๐. วิศวกรโยธา
๑๑. สถาปนิก
๑๒. นักรังสี การแพทย์
๑๓. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๔. นักจิตวิทยาคลินิก
๑๕. นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่ อความหมาย ๑๖. นักกิจกรรมบาบัด
๑๗. นักเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก
๑๘. นักกายอุปกรณ์
๑๙. นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
๒๐. นักปฏิบตั ิการวิจยั
๒๑. แพทย์แผนไทยประยุกต์
๒๒. แพทย์แผนจีน
 กลุ่ ม สนั บ สนุ น วิ ช าการ หมายถึ ง ต าแหน่ ง ที่ ส นั บ สนุ น วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลัย และส่ ว นงานทางด้านการเรี ย นการสอนและการวิจัย โดยตรง และ/หรื อ
ตาแหน่ งที่สนับสนุ นการผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน หรื อเป็ นงาน
บริ การที่เป็ นงานหลักของส่ วนงาน/หน่วยงานมี ๓๒ ตาแหน่ง ได้แก่
๑. นักวิชาการศึกษา
๒. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
๓. นักวิทยาศาสตร์
๔. บรรณารักษ์
๕. นักวิชาการเวชสถิติ
๖. นักวิชาการโภชนาการ
๗. นักจิตวิทยา
๘. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๙. เจ้าหน้าที่วจิ ยั
๑๐. นักเอกสารสนเทศ
๑๑. นักวิทยาศาสตร์
๑๒. นักวิชาการช่างทันตกรรม
๑๓. นักวิชาการอาชีวบาบัด
๑๔. นักกาหนดอาหาร
๑๕. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
๑๖. นักวิชาการอักษรเบรลล์
๑๗. นักวิชาการภาษามือ
๑๘. ล่ามภาษามือ
๑๙. นักให้คาปรึ กษาเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
๒๐. นักเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
๑๘

๒๑. ผูช้ ่วยวิจยั
๒๓. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
๒๕. นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์
๒๗. นักวิชาการสิ่ งแวดล้อม
๒๙. นักคลื่นเสี ยงสะท้อนหัวใจ
๓๑. นักวิชาการรหัสโรค

๒๒. นักพัฒนาการเด็ก
๒๔. นักวิชาการดนตรี ไทย
๒๖. นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร
๒๘. ผูช้ ่วยอาจารย์
๓๐. นักจดหมายเหตุ
๓๒. นักวิชาการวัฒนธรรม

 กลุ่มสนับสนุนทัว่ ไป แบ่งเป็ น ๒ ระดับ ได้แก่
o ต าแหน่ ง ระดั บ ปฏิ บ ั ติ ก ารหมายถึ ง ต าแหน่ ง ที่ ส นั บ สนุ น งานทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย/ส่ วนงาน/หน่วยงาน และเป็ นตาแหน่งที่มีลกั ษณะงานเฉพาะด้าน ซึ่ งต้องบรรจุผู ้
มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มี ๒๗ ตาแหน่ง ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี
๓. นักวิชาการช่างศิลป์
๔. นักตรวจสอบภายใน
๕. นักสุ ขศึกษา
๖. วิศวกร
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘. นักวิชาการเกษตร
๙. นักวิชาการสัตวบาล
๑๐. นิติกร
๑๑. นักทรัพยากรบุคคล
๑๒. นักประชาสัมพันธ์
๑๓. นักวิชาการพัสดุ
๑๔. นักวิชาการสถิติ
๑๕. นักวิเทศสัมพันธ์
๑๖. นักสังคมสงเคราะห์
๑๗. นักวิชาการสารสนเทศ
๑๘. นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
๑๙. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
๒๐. เจ้าหน้าที่พยาบาลทางสัตวแพทย์
๒๑. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบริ หารสิ นทรัพย์
๒๒. นักวิเทศสัมพันธ์
๒๓. เจ้าหน้าที่พฒั นาและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
๒๔. เจ้าหน้าที่บริ หารและพัฒนาการลงทุน ๒๕. นักบริ หารความเสี่ ยง
๒๖. ครู ปฐมวัย
๒๗. เจ้าหน้าที่บริ หารงานก่อสร้าง
๑๙

o ตาแหน่งระดับช่วยปฏิบตั ิการด้านต่างๆ หมายถึง ตาแหน่งที่สนับสนุนงานทัว่ ไป
ของมหาวิ ท ยาลัย /ส่ วนงาน/หน่ ว ยงาน ซึ่ งมี ล ัก ษณะงานที่ เป็ นผูช้ ่ ว ยของต าแหน่ งระดับ
ปฏิบตั ิการโดยบรรจุผทู ้ ี่มีคุณวุฒิต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี มี ๒๗ ตาแหน่ง ดังนี้
๑. ช่างทันตกรรม
๒. ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
๓. ช่างพิมพ์
๔. ช่างศิลป์
๕. ช่างเขียนแบบ
๖. ช่างเครื่ องยนต์
๗. ช่างไฟฟ้ า
๘. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
๙. ช่างเทคนิค
๑๐. ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร
๑๑. ผูป้ ฏิบตั ิงานการเกษตร
๑๒. ผูป้ ฏิบตั ิงานสัตวบาล
๑๓. ผูป้ ฏิบตั ิงานโสตทัศนศึกษา
๑๔. ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด
๑๕. ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีวบาบัด
๑๖. ผูป้ ฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์
๑๗. ผูป้ ฏิบตั ิงานทันตกรรม
๑๘. ผูป้ ฏิบตั ิงานเภสัชกรรม
๑๙. ผูป้ ฏิบตั ิงานพยาบาล
๒๐. ผูป้ ฏิบตั ิงานโภชนาการ
๒๑. ผูป้ ฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๒. ผูป้ ฏิบตั ิงานรังสี เทคนิค
๒๓. ผูป้ ฏิบตั ิงานกายภาพบาบัด
๒๔. เจ้าหน้าที่อกั ษรเบรลล์
๒๕. พนักงานบริ การ
๒๖. ผูป้ ฏิบตั ิงานแพทย์แผนไทยประยุกต์
๒๗. พี่เลี้ยง
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

๒๐

