


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง  ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 
และสมรรถนะของพนักงานราชการทั่วไป 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

 ชื่อตําแหนง หนา 

 กลุมที่ ๑  กลุมงานบริการ ๑ 

  เจาพนักงานสถิติ ๒ 

  เจาหนาที่สถิติ ๓ 

  พนักงานประจําหองทดลอง ๔ 

  เจาพนักงานพัสดุ ๕ 

  เจาหนาที่พัสดุ ๖ 

  เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๗ 

  เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๘ 

  เจาพนักงานธุรการ ๙ 

  เจาหนาที่ธุรการ ๑๐ 

  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๑๑ 

  พนักงานประจําสํานักงาน ๑๒ 

  ชางซอมบํารุง ชั้น ๑ ๑๓ 

  ชางซอมบํารุง ชั้น ๒ ๑๔ 

  ชางซอมบํารุง ชั้น ๓ ๑๕ 

  ชางฝมือโรงงาน ชั้น ๑ ๑๖ 

  ลูกมือชาง ๑๗ 

  พนักงานพิมพดีด ชั้น ๑ ๑๘ 

  พนักงานพิมพดีด ชั้น ๒ ๑๙ 

  เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ ๒๐ 

 กลุมที่ ๒  กลุมงานเทคนิคท่ัวไป ๒๑ 

  เจาพนักงานการเกษตร ๒๒ 

  เจาหนาที่การเกษตร ๒๔ 

  เจาพนักงานวิทยาศาสตร ๒๕ 

  เจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร ๒๖ 

  ชางเครื่องกล ๒๗ 

  นายชางเครื่องกล ๒๘ 

  ชางไฟฟา ๒๙ 

  นายชางไฟฟา ๓๐ 

  ชางภาพ ๓๑ 

  ชางโยธา ๓๒ 

  ชางศิลป ๓๓ 

 



สารบัญ 
 

 ชื่อตําแหนง หนา 

  นายชางศิลป ๓๔ 

  นายชางเขียนแบบ ๓๕ 

 กลุมที่ ๓  กลุมงานบริหารทั่วไป ๓๖ 

  นักวิชาการเกษตร ๓๗ 

  นักวิทยาศาสตร ๓๘ 

  นักกีฏวิทยา ๓๙ 

  นักวิชาการโรคพืช ๔๐ 

  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ๔๑ 

  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๒ 

  นักวิชาการแผนที่และภาพถาย ๔๓ 

  เศรษฐกร ๔๔ 

  นักวิชาการสถิติ ๔๕ 

  บรรณารักษ ๔๖ 

  นักวิชาการเงินและบัญช ี ๔๗ 

  นักวชิาการพัสดุ ๔๘ 

  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๔๙ 

  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๕๑ 

  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๕๒ 

  เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ ๕๓ 

  นิติกร ๕๔ 

  บุคลากร ๕๕ 

  นักประชาสัมพันธ ๕๖ 

  นักวิชาการเผยแพร ๕๗ 

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๕๘ 

 กลุมที่ ๔  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ ๕๙ 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร ๖๐ 

  วิศวกรโยธา ๖๑ 



๑. เจาพนักงานสถิติ ๑๑. พนักงานประจําสํานักงาน

๒. เจาหนาที่สถิติ ๑๒. ชางซอมบํารุง ชั้น ๑

๓. พนักงานประจําหองทดลอง ๑๓. ชางซอมบํารุง ชั้น ๒

๔. เจาพนักงานพัสดุ ๑๔. ชางซอมบํารุง ชั้น ๓

๕. เจาหนาที่พัสดุ ๑๕. ชางฝมือโรงงาน ชั้น ๑

๖. เจาพนักงานการเงนิและบัญชี ๑๖. ลูกมือชาง

๗. เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๑๗. พนักงานพิมพดีด ชั้น ๑

๘. เจาพนักงานธุรการ ๑๘. พนักงานพิมพดีด ชั้น ๒

๙. เจาหนาที่ธุรการ ๑๙. เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ

๑๐. เจาหนาที่บันทึกขอมูล

ขอมูล  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓

กลุมที่ ๑  กลุมงานบริการ

๑



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาพนักงานสถิติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําสถิติ เชน การเก็บ คัดลอก บันทึก รวบรวม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินครั้งที่ ๑

ขอมูลสถิติ ลงรหัส จัดหมวดหมูแบบหลักฐานเพื่องานสถิติ รวมทั้งจัดทํารายงาน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ ทดสอบความรูทางสถิติ ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร

ทางสถิติ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ การประเมินครั้งที่ ๒

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

สาขาวิชาตางประเทศธุรกิจ ๒. การบริการที่ดี

สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง จริยธรรม

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความยืดหยุนผอนปรน

๗. การคิดวิเคราะห

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๒



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่สถิติ ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําสถิติ เชน การเก็บ คัดลอก รวบรวม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

ขอมูลสถิติ รับ-สงแบบขอมูล และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาพณิชยการ ในทางที่เหมาะสม ทดสอบความรูพื้นฐานทางสถิติ ความรูเบ้ืองตน

กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทางคอมพิวเตอร หรือความรูอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความยืดหยุนผอนปรน

๗. การคิดวิเคราะห

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๓



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

พนักงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดลองในหองปฏิบัติการ และงานภาคสนาม ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน การประเมินครั้งที่ ๑

ประจําหองทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช สารเคมี เมลด็พันธุ และตัวอยางที่ใชในการทดลอง สายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตร ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานดานเกษตร /

ทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชในการทดลอง และปฏิบัติหนาที่อื่น มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ ดานวิทยาศาสตร

ที่ไดรับมอบหมาย ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ๒. ทดสอบความรูเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องใช

สารเคมี ที่ใชในหองทดลอง / ภาคสนาม

๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. ความสามารถในการใชเครื่องมือ

๖. ความละเอียดรอบคอบ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๔



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดซื้อ จัดจาง การบริหารพัสดุภาครัฐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินครั้งที่ ๑

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ ทดสอบความรูเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ที่เก่ียวของกับงานพัสดุ หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ การประเมินครั้งที่ ๒

สาขาวิชาตางประเทศธุรกิจ ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร ๒. การบริการที่ดี

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๕



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่พัสดุ ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดซื้อ จัดจาง การบริหารพัสดุภาครัฐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาพณิชยการ ในทางที่เหมาะสม ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุ

กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๖



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาพนักงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงนิและบัญชี หรืองานงบประมาณ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินครั้งที่ ๑

การเงินและบัญชี เชน การตรวจสอบหลักฐาน และใบสําคัญคูจายเงิน ลงบัญชี จัดทํารายงาน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ ทดสอบความรูเกี่ยวกับระเบียบที่เก่ียวของกับการเงิน

การบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูล เก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การบัญชี การคลงั หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ

รายรับ-รายจายประจําป รวบรวม จัดเก็บรักษาเอกสารสาํคัญ เอกสารพัสดุ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครุภัณฑ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ การประเมินครั้งที่ ๒

สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๒. การบริการที่ดี

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

- อนุปริญญา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จริยธรรม

สาขาวิชาการบัญชี ๕. การทํางานเปนทีม

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ๖. ความถูกตองของงาน

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. การคิดวิเคราะห

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๗



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่ ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับงานการเงนิและบัญชี หรืองานงบประมาณ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

การเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกตอง จัดเตรียมเอกสาร ขอมูล รวบรวม จัดเก็บรักษา สาขาวิชาพณิชยการ ในทางที่เหมาะสม ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับระเบียบ ทางการเงิน

เอกสารสําคัญ เอกสารพัสดุ ครุภัณฑ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ การบัญชี การคลัง หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความถูกตองของงาน

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. การคิดวิเคราะห

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๘



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานดานธุรการและงานสารบรรณเกี่ยวกับการรางหนังสอืโตตอบ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินครั้งที่ ๑

ตรวจทานหนังสือ รวบรวมขอมูลและสถิติ จัดทํา รวบรวมเอกสารการเงิน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ ทดสอบความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ

งบประมาณ จัดเตรียมเอกสาร เตรียมการประชุม และจดบันทึกรายงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ หรือความรูอ่ืน ๆ 

การประชุม เก็บรักษาเอกสารสาํคัญ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ ที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ การประเมินครั้งที่ ๒

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร ๒. การบริการที่ดี

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน ๔. การยึดมั่นในความถูกตอง  ชอบธรรม  และ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย จริยธรรม

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ๕. การทํางานเปนทีม

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๖. ความถูกตองของงาน

- อนุปริญญา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ๗. ความยืดหยุนผอนปรน

สาขาวิชาการบัญชี ๘. การคิดวิเคราะห

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง (ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๙



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่ธุรการ ชวยปฏิบัติงานดานงานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ-สง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือ เอกสาร ใหหนวยงานที่เก่ียวของ สาขาวิชาพณิชยการ ในทางที่เหมาะสม ทดสอบความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ

เก็บและคนหาหนังสือ เอกสารการเงนิ พัสดุ ครุภัณฑ กรอกแบบฟอรมตาง ๆ กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

และรางหนังสอืโตตอบงาย ๆ ตรวจความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ การประเมินครั้งที่ ๒

พิมพและคัดเวียนหนังสอื เอกสาร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง  ชอบธรรม  และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความถูกตองของงาน

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. การคิดวิเคราะห

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๑๐



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่ ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพิมพหนังสือราชการ รวบรวมจัดเก็บขอมูล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

บันทึกขอมูล และบันทึกขอมูล และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาพณิชยการ ในทางที่เหมาะสม ๑. ทดสอบความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ

กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๒. ทดสอบความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร

การจัดเก็บขอมูล

๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความถูกตองของงาน

๗. ความละเอียดรอบคอบ

๘. ความสามารถในการใชเครื่องมือ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๑๑



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

พนักงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการทั่วไป งานรับ-สง หนังสือ และ/หรือ ขับรถยนต ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน การประเมินครั้งที่ ๑

ประจําสํานักงาน บํารุงรกัษารถยนต และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตร ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับงานสารบรรณ

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ ๒. ทดสอบความรูความสามารถดานอื่น ๆ 

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความรับผิดชอบ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๑๒



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

ชางซอมบํารุง ชั้น ๑ ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานชางขั้นตน ในการซอมแซม ปรับแตง ดัดแปลง ประกอบ ประกาศนยีบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน การประเมินครั้งที่ ๑

ติดตั้ง และบํารุงรกัษาเครื่องจักร เครื่องยนต ยานพาหนะ และอุปกรณตาง ๆ  สายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตร ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับเครื่องจักรกล

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ เครื่องยนต เบ้ืองตน หรือความรูอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความสามารถในการใชเครื่องมือ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๑๓



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

ชางซอมบํารุง ชั้น ๒ ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานชางที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

และความชํานาญการในการซอมแซม ปรับแตง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางชางยนต ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับการซอมแซม  

และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต ยานพาหนะ และอุปกรณตาง ๆ  ทางชางยานยนต ทางชางเครื่องกล การบํารุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องยนต

ดูแลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแกชางในระดับรองลงมา และ ทางชางซอมบํารุง ทางชางเชื่อม ทางชางโลหะ หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ทางชางเชื่อมอุตสาหกรรม หรือทางใดทางหนึ่ง การประเมินครั้งที่ ๒

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความถูกตองของงาน

๗. ความสามารถในการใชเครื่องมือ

๘. ความรับผิดชอบ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๑๔



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

ชางซอมบํารุง ชั้น ๓ ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานชางที่มีลักษณะซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินครั้งที่ ๑

และความชํานาญสูงในการซอมแซม ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางชางยนต ทดสอบความรูเกี่ยวกับการซอมแซมเครื่องจักรกล

และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต ยานพาหนะ และอุปกรณตาง ๆ ทางชางกลโรงงาน ทางชางกลโลหะ เครื่องยนต หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับ

อยางถูกวิธี ดูแลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแกชางในระดับรองลงมา ทางโลหะอุตสาหกรรม ทางชางเทคนิคการผลิต ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ทางชางอุตสาหกรรม ทางชางเทคนิคโลหะ การประเมินครั้งที่ ๒

ทางชางโลหะ ทางเครื่องกลเกษตร ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน ๒. การบริการที่ดี

ที่ปฏิบัติ ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน

๗. ความถูกตองของงาน

๘. ความรับผิดชอบ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๑๕



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

ชางฝมือโรงงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานชางขั้นตน ดานฝมือโรงงาน เชน งานซอม สราง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

ชั้น ๑ ประดิษฐเครื่องจักรกล เครื่องมือกล งานซอมยานพาหนะ งานกลึง งานเชื่อม สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางชางกล ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานดานชางกลโรงงานเบ้ืองตน

บํารุงรกัษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ทางชางกลโรงงาน ทางชางกลเกษตร ๒. ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับเครื่องจักรกลเกษตร

ที่ไดรับมอบหมาย ทางชางเครื่องกล ทางชางเชื่อม ๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ทางชางโลหะ ทางชางอุตสาหกรรม ที่ปฏิบัติ

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน การประเมินครั้งที่ ๒

ที่ปฏิบัติ ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความสามารถในการใชเครื่องมือ

๗. ความถูกตองของงาน

๘. ความรับผิดชอบ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๑๖



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

ลูกมือชาง ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับการติดตั้ง ซอมแซม ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน การประเมินครั้งที่ ๑

บํารุงรกัษาเครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องทุนแรง ทําความสะอาด และแกไข สายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตร ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับงานชางทั่วไป

ขอขัดของเกี่ยวกับเครื่องยนต หรือเครื่องไฟฟา หรือประปา มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับลกัษณะงานที่ปฏิบัติ

หรือเครื่องจักรกลการเกษตร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความสามารถในการใชเครื่องมือ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๑๗



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

พนักงานพิมพดีด ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพิมพหนังสือ เชน หนังสือราชการ บันทึกรายงาน ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตน การประเมินครั้งที่ ๑

ชั้น ๑ ประกาศ คําสั่ง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตร ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับหนังสือราชการ

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือ หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับลกัษณะงานที่ปฏิบัติ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. ความถูกตองของงาน

๖. ความสามารถในการใชเครื่องมือ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๑๘



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

พนักงานพิมพดีด ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพิมพหนังสือที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

ชั้น ๒ ความชํานาญ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาพณิชยการ ในทางที่เหมาะสม ทดสอบความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ

กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. ความรับผิดชอบ

๖. ความถูกตองของงาน

๗. ความละเอียดรอบคอบ

๘. ความสามารถในการใชเครื่องมือ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๑๙



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหบริการโสตทัศนูปกรณ จัดเก็บ ดูแลรักษาอุปกรณ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

โสตทัศนปูกรณ โสตทัศนูปกรณ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทดสอบความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับชางไฟฟา

ทางชางวิทยุและโทรคมนาคม ชางอิเล็กทรอนิกส เบ้ืองตน หรือความรูอื่น ๆ 

ทางชางไฟฟา ทางชางอิเล็กทรอนิกส ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือทางใดทางหนึ่ง การประเมินครั้งที่ ๒

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความมั่นใจในตนเอง

๗. ความสามารถในการใชเครื่องมือ

๘. ความรับผิดชอบ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๒๐



๑. เจาพนักงานการเกษตร ๘. นายชางไฟฟา

๒. เจาหนาที่การเกษตร ๙. ชางภาพ

๓. เจาพนักงานวิทยาศาสตร ๑๐. ชางโยธา

๔. เจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร ๑๑. ชางศิลป

๕. ชางเครื่องกล ๑๒. นายชางศิลป

๖. นายชางเครื่องกล ๑๓. นายชางเขียนแบบ

๗. ชางไฟฟา

ขอมูล  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓

กลุมที่ ๒  กลุมงานเทคนิคทั่วไป

๒๑



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาพนักงาน รวมปฏิบัติงานกับนักวิชาการเก่ียวกับงานดานตาง ๆ เชน การศึกษา คนควา ๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) การประเมินครั้งที่ ๑

การเกษตร ทดลอง วิเคราะห วิจัยเก่ียวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร ๑. ทดสอบความรูเก่ียวกับการเกษตร

ที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุพืช เปนตน สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ และหองปฏิบัติการดานการเกษตร

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ๒. ทดสอบความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ. 

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ

สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ทางเทคโนโลยีการเกษตร ที่ปฏิบัติ

ทางเทคโนโลยีการยาง การประเมินครั้งที่ ๒

หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ๒. การบริการที่ดี

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ทางใดทางหนึ่ง ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

ที่ปฏิบัติ จริยธรรม

๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๕. การทํางานเปนทีม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร ๖. การคิดวิเคราะห

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ ๗. ความยืดหยุนผอนปรน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ๘. ความถูกตองของงาน

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม (ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

(ตอ) สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๒๒



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน

สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทางการเกษตร

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ทางเทคโนโลยีการยาง

ทางเทคโนโลยีสมุนไพร

หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ

ทางใดทางหนึ่ง ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ

๒๓



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่การเกษตร ชวยนักวิชาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานตาง ๆ เชน การศึกษา คนควา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

ทดลอง วิเคราะห วิจัยเก่ียวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมาย สาขาวิชาเกษตรศาสตร หรือ ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับการเกษตร

ที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ๒. ทดสอบความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ. 

ที่ไดรับมอบหมาย ที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ

๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง  ชอบธรรม  และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๒๔



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาพนักงาน รวมปฏิบัติงานกับนักวิชาการเก่ียวกับงานดานวิทยาศาสตร เชน วิเคราะห ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินครั้งที่ ๑

วิทยาศาสตร ทดสอบ วิจัย ทางวิทยาศาสตร รวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานผล สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรทั่วไป

การวิเคราะห การทดสอบ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ทางชางอุตสาหกรรมเกษตร ทางการเกษตร

ทางเทคโนโลยีการยาง ทางเคมี ๒. ทดสอบความรูเก่ียวกับเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ

ทางเคมีปฏิบัติการ ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตรเบ้ืองตน

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน ๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความละเอียดรอบคอบ

๗. ความถูกตองของงาน

๘. ความสามารถในการใชเครื่องมือ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๒๕



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่ ปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร เกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินครั้งที่ ๑

เครื่องคอมพิวเตอร ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ตรวจสอบ แกไขปญหา ขอขัดของในการใชงาน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรเบ้ืองตน

ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ทางชางอิเล็กทรอนิกส  หรือทางใดทางหนึ่ง การประเมินครั้งที่ ๒

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. การสบืเสาะหาขอมูล

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๒๖



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

ชางเครื่องกล ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับการสราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บํารุงรกัษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทํางาน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางชางกลโรงงาน ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับเครื่องจักรกล

ของเครื่องจักร เครื่องยนต และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ทางชางยนต ทางชางกลโลหะ ทางชางโลหะ ๒. ทดสอบความรูดานชางเครื่องกล  เครื่องยนต

ทางยานยนต ทางเครื่องกล ๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ทางชางเทคนิคการผลิต ทางชางกลเกษตร ที่ปฏิบัติ

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน การประเมินครั้งที่ ๒

ที่ปฏิบัติ ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความยืดหยุนผอนปรน

๗. การคิดวิเคราะห

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๒๗



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นายชางเครื่องกล ปฏิบัติงานดานชางเครื่องกล เก่ียวกับการสรางชิ้นสวน ประกอบ ติดตั้ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินครั้งที่ ๑

ทดสอบ ซอมแซม บํารุงรกัษา เครื่องมือ เครื่องยนต เครื่องกลโรงงาน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางชางยนต ๑. ทดสอบความรูดานชางเครื่องกล

เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ รวมทั้งสํารวจ รวบรวมขอมูล ทางชางกลโรงงาน ทางชางกลโลหะ ๒. ทดสอบความรูดานชางยนต

ดานเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อจัดทําฐานขอมูล สําหรับนําไปใช ทางโลหะอุตสาหกรรม ทางชางเทคนิคการผลิต ๓. ทดสอบความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร

ในการพัฒนา ปรับปรุงงาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย ทางชางอุตสาหกรรม ทางชางเทคนิคโลหะ ๔. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ทางชางโลหะ ทางเครื่องกลเกษตร ที่ปฏิบัติ

ทางเครื่องจักรกลเกษตร การประเมินครั้งที่ ๒

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

ที่ปฏิบัติ ๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความยืดหยุนผอนปรน

๗. การคิดวิเคราะห

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๒๘



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

ชางไฟฟา ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับงานชางชั้นตนในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

บํารุงรกัษา ซอมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช ที่เก่ียวกับไฟฟา จัดเก็บรักษา สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับอุปกรณไฟฟา 

เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ในทางที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เครื่องมือวิทยาศาสตร  และอิเลก็ทรอนิกสเบ้ืองตน

ที่ไดรับมอบหมาย หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับลกัษณะงานที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๒๙



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นายชางไฟฟา ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานชางไฟฟา ในการตรวจ ทดสอบ สราง ซอม ประกอบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) การประเมินครั้งที่ ๑

ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชที่เก่ียวกับไฟฟา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาไฟฟากําลัง ทดสอบความรูเกี่ยวกับระบบไฟฟา อุปกรณไฟฟา

คํานวณราคา และประมาณราคาในการดําเนินงาน จัดเก็บรักษา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมกับ เครื่องมือวิทยาศาสตร และอุปกรณอิเลคทรอนิกส

เบิกจายเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๓๐



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

ชางภาพ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการถายภาพ ถายวีดิทัศน การตัดตอ จัดหมวดหมูของภาพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

รวมทั้งจัดเตรียม จัดหา เก็บรักษาอุปกรณที่ใชในการถายภาพ และ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางชางภาพ ทดสอบความรูพื้นฐานทางการถายภาพ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ทางการถายภาพ หรือทางใดทางหนึ่ง หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความยืดหยุนผอนปรน

๗. การคิดวิเคราะห

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๓๑



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

ชางโยธา ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสํารวจรังวัด งานชางเขียนแบบ และงานชางกอสราง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

หรือการซอมแซมอาคารของหนวยงานตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางชางโยธา ทดสอบความรูพื้นฐานทางชางโยธา  ชางกอสราง

ที่ไดรับมอบหมาย ทางชางกอสราง ทางชางสําราจ  หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับลกัษณะงานที่ปฏิบัติ

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน การประเมินครั้งที่ ๒

ที่ปฏิบัติ ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๓๒



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

ชางศิลป ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับงานออกแบบส่ือสิ่งพิมพ บอรดนิทรรศการ ปายประกาศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประเมินครั้งที่ ๑

ปายโฆษณา ผังสถานที่ เพื่อใชในการประชาสัมพันธและประกอบกิจกรรมตาง ๆ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทดสอบความรูทางการออกแบบ ทางศิลปกรรม

ดูแล จัดเก็บ บํารุงรกัษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณ เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ ทางวิจิตรศิลป ทางศิลปประยุกต การจัดนิทรรศการ หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ที่ปฏิบัติ การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความยืดหยุนผอนปรน

๗. การคิดวิเคราะห

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๓๓



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นายชางศิลป ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ บอรดนิทรรศการ ปายประกาศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินครั้งที่ ๑

ปายโฆษณา ผังสถานที่ เพื่อใชในการประชาสัมพันธและประกอบกิจกรรมตาง ๆ สาขาวิชาวิจิตรศิลป สาขาวิชาการออกแบบ ทดสอบความรูทางการออกแบบ ทางศิลปกรรม

ดูแล จัดเก็บ บํารุงรกัษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณ เพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม การจัดนิทรรศการ หรือความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน การประเมินครั้งที่ ๒

ที่ปฏิบัติ ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความยืดหยุนผอนปรน

๗. การคิดวิเคราะห

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๓๔



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นายชางเขียนแบบ ปฏิบัติงานทางชางเขียนแบบเก่ียวกับงานสาํรวจ ออกแบบ เขียนแบบและ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินครั้งที่ ๑

คัดลอกแบบ แปลนอาคารและสิ่งกอสราง คัดลอกหรือเขียนแผนที่ตาง ๆ สาขาวิชาการกอสราง ทดสอบความรูที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ประมาณราคางานกอสราง จัดทําเอกสารรายการประกอบแบบสิ่งกอสราง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา การประเมินครั้งที่ ๒

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน ๒. การบริการที่ดี

ที่ปฏิบัติ ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความยืดหยุนผอนปรน

๗. การคิดวิเคราะห

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๓๕



๑. นักวิชาการเกษตร ๑๒. นักวิชาการพัสดุ

๒. นักวิทยาศาสตร ๑๓. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๓. นักกีฎวิทยา ๑๔. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

๔. นักวิชาการโรคพืช ๑๕. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

๕. เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ๑๖. เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ

๖. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๗. นิติกร

๗. นักวิชาการแผนที่และภาพถาย ๑๘. บุคลากร

๘. เศรษฐกร ๑๙. นักประชาสัมพันธ

๙. นักวิชาการสถิติ ๒๐. นักวิชาการเผยแพร

๑๐. บรรณารักษ ๒๑. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

๑๑. นักวิชาการเงนิและบัญชี

ขอมูล  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓

กลุมที่ ๓  กลุมงานบริหารทั่วไป

๓๖



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานดานวิชาการเกษตร เก่ียวกับการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัย ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

และพัฒนาเก่ียวกับวิชาการเกษตร หรือควบคุมและดําเนินการใหเปนไปตาม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ๑. ทดสอบความรูในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

กฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการวิเคราะห ทดสอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

ตรวจสอบและรับรองปจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาวิทยาการ ๒. ทดสอบความรูทางการเกษตร ความรูในการวิจัย

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑพืช สินคาเกษตร หรือใหบริการวิชาการและ สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห ทดสอบ และความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศึกษา วิเคราะห พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง เทคโนโลยีดานการเกษตร

ระบบงานวิจัย งานแผนงาน และการติดตามประเมินผล และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ทางการเกษตร ๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ไดรับมอบหมาย ทางเทคโนโลยีเมลด็พันธุพืช ที่ปฏิบัติ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประเมินครั้งที่ ๒

ทางพฤกษศาสตร ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

ทางเทคโนโลยีการยาง ๒. การบริการที่ดี

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ทางใดทางหนึ่ง ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

ที่ปฏิบัติ จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. การมองภาพองครวม

๘. การสบืเสาะหาขอมูล

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๓๗



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

และทดสอบทางวิทยาศาสตร และทางเทคโนโลยี ตรวจสอบและรับรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชา ๑. ทดสอบความรู ความเขาใจ ทางวิทยาศาสตร

ปจจัยการผลิตทางการเกษตร กระบวนการผลิต ผลติภัณฑพืช และวิจัย วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการ และความสามารถในการวิเคราะหทดสอบ

ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ บริการวิเคราะห ทดสอบ และ สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ๒. ทดสอบความรูในการตรวจสอบการใช

รับรองปจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑพืชและสินคาเกษตรและปฏิบัติหนาที่อ่ืน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องมือวิทยาศาสตรทั่วไป

ที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตรทั่วไป ๓. ทดสอบความรูในดานกฎหมายที่เก่ียวของ

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร ทางฟสิกส กับลกัษณะงานที่ปฏิบัติ

ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา  ๔. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ทางปฐพีวิทยา ทางพิษวิทยา  ที่ปฏิบัติ

ทางพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร การประเมินครั้งที่ ๒

ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางเคมีการเกษตร ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

ทางสิ่งแวดลอม ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๒. การบริการที่ดี

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ทางใดทางหนึ่ง ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

ที่ปฏิบัติ จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. การมองภาพองครวม

๘. การสบืเสาะหาขอมูล

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๓๘



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักกีฏวิทยา ปฏิบัติงานดานกีฎวิทยาเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับแมลง ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

และไรชนิดตาง ๆ ทางชีววิทยา นิเวศนวิทยา การปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางกีฏวิทยา ๑. ทดสอบความรูทางการเกษตร ดานกีฏวิทยา

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ทางการจัดการศัตรูพืช  การจัดการศัตรูพืช การปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช

ทางกีฏวิทยาและสิ่งแวดลอม ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ทางอารักขาพืช ทางเทคโนโลยีการจัดการ ที่ปฏิบัติ

ศัตรูพืช หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสม ๓. ทดสอบความรูที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. การมองภาพองครวม

๘. การสบืเสาะหาขอมูล

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๓๙



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักวิชาการโรคพืช ปฏิบัติงานดานโรคพืชเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิเคราะห วิจัย ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

เรื่องโรคพืช เชน โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา บักเตรี ไสเดือนฝอย และไวรัส สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโรคพืช ๑. ทดสอบความรูทางการเกษตร ทางโรคพืช

เพื่อหาสาเหตุ และหาวิธีการปองกันกําจัด เพ่ือใชเปนประโยชน ทางโรคพืชวิทยา ทางอารักขาพืช ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ และ หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน ที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ที่ปฏิบัติ การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. การมองภาพองครวม

๘. การสบืเสาะหาขอมูล

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๔๐



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่ระบบงาน ปฏิบัติงานดานระบบงานคอมพิวเตอรเก่ียวกับงานจัดการระบบฐานขอมูล ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

คอมพิวเตอร งานวิจัยและพัฒนา หรืองานบริการ หรืองานบริหารจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หรือ ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร

ของกรมวิชาการเกษตร จัดการระบบขอมูลเผยแพรดาน Web site สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร ๒. ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการขอมูล

ของกรมวิชาการเกษตร บํารุงรกัษาอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ที่ปฏิบัติ

ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร การประเมินครั้งที่ ๒

ทางการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ๒. การบริการที่ดี

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ทางคอมพิวเตอรศึกษา ๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับ จริยธรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. การสบืเสาะหาขอมูล

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๔๑



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักเทคโนโลยี ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเก่ียวกับการพัฒนา ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

สารสนเทศ ระบบสารสนเทศภาครัฐ ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร หรือ ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร รวบรวมขอมูล สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ตรวจสอบ และนําขอมูลเขาสูฐานขอมูล ควบคุมดูแลเว็บไซต และ ทางเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินครั้งที่ ๒

ทางระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๒. การบริการที่ดี

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ที่ปฏิบัติ ๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. การสบืเสาะหาขอมูล

๘. ความถูกตองของงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๔๒



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักวิชาการ ปฏิบัติงานดานแผนที่และภาพถาย เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห และรวบรวม ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

แผนที่และภาพถาย ขอมูลแผนที่ ภาพถายทางอากาศ ภาพดาวเทียม การสํารวจขอมูลเชิงพ้ืนที่ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภูมิศาสตร ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานทางภูมิศาสตร

ภูมิศาสตรเกษตร อาน แปล และตีความภาพถายทางอากาศ และวิเคราะห ทางภูมิศาสตรกายภาพ ทางวิศวกรรมสํารวจ เครื่องมือวิทยาศาสตร  และอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

ภาพดาวเทียม ประมวลผลขอมูลเชิงพื้นที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย ทางวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร ที่ปฏิบัติ

ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การประเมินครั้งที่ ๒

ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

ทางแผนที่ภาพถายและเทคโนโลยี ๒. การบริการที่ดี

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ที่ปฏิบัติ ๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความถูกตองของงาน

๗. การสบืเสาะหาขอมูล

๘. การคิดวิเคราะห

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๔๓



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เศรษฐกร ปฏิบัติงานดานเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห จัดระบบและ ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

รวบรวมขอมูลเศรษฐกิจดานพืช และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือ ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานดานเศรษฐศาสตร

สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรเกษตร

ทางเศรษฐศาสตร ทางบริหารธุรกิจ ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน ที่ปฏิบัติ

ที่ปฏิบัติ การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. การมองภาพองครวม

๘. การสบืเสาะหาขอมูล

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๔๔



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานดานวิชาการสถิติ เก่ียวกับการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคนิคทางสถิติ ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

ในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งประมวลผล สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับวิชาการสถิติ

ขอมูลงานวิจัย ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ และ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  หรือ ๒. ทดสอบความรูเก่ียวกับสถิติการเกษตร

วิธีทางสถิติเพื่อจัดทําขอมูล และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  การวิเคราะหและจัดหาขอมูลวิเคราะหปญหา

ทางประชากรศาสตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และสรุปเหตุผล

หรือทางใดทางหนึ่ง ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การมองภาพองครวม

๗. การคิดวิเคราะห

๘. การสบืเสาะหาขอมูล

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๔๕



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

บรรณารักษ ปฏิบัติงานดานบรรณารักษ เกี่ยวกับการใหบริการหองสมุด ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

การจัดหมวดหมูหนังสือ ทํารายการบรรณานุกรม สาระสังเขป สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานดานบรรณารักษ

บันทึกขอมูลและจัดทําทะเบียนประวัติตาง ๆ ของหองสมุด ทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

การลงบัตรและเรียงบัตรรายการ รวมทั้งเก็บรักษา ซอมแซมสมุด ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ที่ปฏิบัติ

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ทางสารสนเทศศึกษา ทางสารนิเทศศาสตร การประเมินครั้งที่ ๒

หรือทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับลกัษณะงาน ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

ที่ปฏิบัติ ๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความถูกตองของงาน

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. การคิดวิเคราะห

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๔๖



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักวิชาการเงิน ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี เก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

และบัญชี การบัญชีทั่วไป การศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประเมินผลการใชจายเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานดานบัญชี การเงนิ

ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีประเภทตาง ๆ รวบรวมขอมูลและ ทางการบัญชี  ทางการเงิน ๒. ทดสอบความรูเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ

จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ทางการเงินและการธนาคาร ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ ๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ทางใดทางหนึ่ง ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ

ที่ปฏิบัติ การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความถูกตองของงาน

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. การคิดวิเคราะห

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๔๗



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง การบริหารพัสดุภาครัฐ ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ๑. ทดสอบความรูเก่ียวกับระเบียบขอบังคับ  

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ กฎหมาย ที่เก่ียวของการพัสดุ

๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความถูกตองของงาน

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. การคิดวิเคราะห

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๔๘



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่ ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการงานทั่วไป เก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

บริหารงานทั่วไป งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานงบประมาณและแผนงาน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ๑. ทดสอบความรูเก่ียวกับกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ

ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ วิเคราะหและสรุปรายงานผล งานรางโตตอบหนังสือ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เชน ระเบียบ

งานการประชุม งานบริหารอาคารสถานที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

ที่ไดรับมอบหมาย พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนตน

๒. ทดสอบความรูเก่ียวกับระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕

และที่แกไขเพิ่มเติม เปนตน

๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครับ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

(ตอ)

๔๙



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความถูกตองของงาน

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. การคิดวิเคราะห

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๕๐



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่ ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน เก่ียวกับการตรวจสอบการดําเนินงาน ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

ตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการงบประมาณ การเงนิ การบัญชี พัสดุและทรัพยสนิ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ๑. ทดสอบความรูดานการเงนิ การคลัง การพัสดุ

ของหนวยงานในสังกัดของสวนราชการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่เหมาะสมกับ ที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความถูกตองของงาน

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. การคิดวิเคราะห

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๕๑



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่วิเคราะห ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

นโยบายและแผน จัดทําแผนโครงการ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รวบรวมขอมูลและ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานดานแผนงาน โครงการ

ผลงานวิจัย ประสานงานวิชาการ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และงบประมาณ

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การมองภาพองครวม

๗. การคิดวิเคราะห

๘. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๕๒



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

เจาหนาที่ ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ เก่ียวกับการศึกษารายละเอียดและเตรียมขอมูล ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

วิเทศสัมพันธ เกี่ยวกับการใหความรวมมือและความชวยเหลือจากตางประเทศ แปลเอกสาร สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือสาขาวิชาที่เหมาะสม ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานดานภาษาตางประเทศ  

และรางโตตอบหนังสือภาษาตางประเทศ รวมทั้งประสานงานผูเก่ียวของ กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ที่เก่ียวของกับงานที่ปฏิบัติ

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. การมองภาพองครวม

๘. ความมั่นใจในตนเอง

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๕๓



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นิติกร ปฏิบัติงานเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบงานนิติกรรมและสัญญา งานกฎหมาย ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

ความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครองและกํากับ ดูแลสิทธิประโยชน สาขาวิชานิติศาสตร ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานดานกฎหมาย

งานวิจัยของกรม หรือ ศึกษา วิเคราะหการเสริมสราง วินัยเพื่อปองกัน ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

การกระทําผิด ดําเนินการทางวินัย ตรวจสอบ และติดตาม เรื่องรองทุกข ที่ปฏิบัติ

และการอุทธรณ การปองกันและการปราบปรามการทุจริต และปฏิบัติหนาที่อ่ืน การประเมินครั้งที่ ๒

ที่ไดรับมอบหมาย ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การสบืเสาะหาขอมูล

๗. การคิดวิเคราะห

๘. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๕๔



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

บุคลากร ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคล

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๒. ทดสอบความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ความถูกตองของงาน

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. การคิดวิเคราะห

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๕๕



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ เก่ียวกับรวบรวมขอมูลขาวสารตาง ๆ ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

สรุปผลเพื่อเปนขอมูลในการประชาสัมพันธ การเผยแพรถายทอดเทคโนโลยี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานการประชาสัมพันธ

ทางการเกษตร งานจัดรายการวิทยุใหความรูเก่ียวกับวิทยาการของ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

กรมวิชาการเกษตร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

๗. การสบืเสาะหาขอมูล

๘. ความมั่นใจในตนเอง

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๕๖



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักวิชาการเผยแพร ปฏิบัติงานดานวิชาการเผยแพร เก่ียวกับการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

และวิเคราะหขอมูลสังเคราะหขอมูล เพื่อการเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานทางนิเทศศาสตร

ความรูของกรมวิชาการเกษตร เรียบเรียงขาวสาร บทความ จัดทําสื่อ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

เพื่อเผยแพรแกกลุมเปาหมายผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ที่ปฏิบัติ

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

๗. การดําเนินการเชิงรุก

๘. ความมั่นใจในตนเอง

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๕๗



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักวิชาการ ปฏิบัติงานดานวิชาการโสตทัศนศึกษา เก่ียวกับการเผยแพรผลงานและกิจกรรม ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

โสตทัศนศกึษา ของกรมวิชาการเกษตร ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณตาง ๆ การเลือกใชเทคนิค สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา  ๑. ทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับงานโสตทัศนศึกษา

หรืออุปกรณในการบรรยาย การประชุม และนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน ทางเทคโนโลยีการศึกษา  ๒. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ควบคุมการใช การจัดหา การเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่ปฏิบัติ

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา การประเมินครั้งที่ ๒

ทางครุศาสตรเทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร ทางนิเทศศาสตร ๒. การบริการที่ดี

ทางวารสารศาสตร ทางสื่อสารมวลชน หรือ ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ทางนิเทศศาสตรการพัฒนา ๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ จริยธรรม

ทางใดทางหนึ่ง ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ๕. การทํางานเปนทีม

ที่ปฏิบัติ ๖. ความสามารถในการใชเครื่องมือ

๗. การสบืเสาะหาขอมูล

๘. การคิดวิเคราะห

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๕๘



๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร ๒. วิศวกรโยธา

ขอมูล  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓

กลุมที่ ๔  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ

๕๙



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

นักวิชาการ ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอรเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห กําหนด ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

คอมพิวเตอร คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร หรือ ๑. ทดสอบความรูเก่ียวกับการวิเคราะห ออกแบบ

ศึกษา วิเคราะห ออกแบบเก่ียวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ๒. ทดสอบความรูเก่ียวกับพัฒนาระบบฐานขอมูล

การจัดทําคูมือการใชคําสั่งตาง ๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้ง และระบบสารสนเทศตาง ๆ

และใชเครื่องมือชุดคําสั่งส่ือสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ๓. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร และธุรกรรม ที่ปฏิบัติ

ทางอิเล็กทรอนิกส การใหคําปรึกษาแนะนํา  อบรมเกี่ยวกับ การประเมินครั้งที่ ๒

วิทยาการคอมพิวเตอรดานตาง ๆ แกบุคคล หรือหนวยงานที่เก่ียวของ ๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๒. การบริการที่ดี

ที่ไดรับมอบหมาย ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การคิดวิเคราะห

๗. ความยืดหยุนผอนปรน

๘. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๖๐



ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

กําหนดวิธีการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม

วิศวกรโยธา ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการศึกษา วางแผน วิเคราะห วิจัย ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ การประเมินครั้งที่ ๑

การออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ตรวจสอบ และควบคุมการกอสราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมโยธา ๑. ทดสอบการเขียนแบบทางวิศวกรรม

งานบํารุง งานบูรณะซอมแซม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ ๒. ทดสอบการวิเคราะหโครงสราง

วิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกําหนด ๓. ทดสอบการบริหารงานกอสราง

๔. ทดสอบความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ

การประเมินครั้งที่ ๒

๑. การมุงผลสัมฤทธิ์

๒. การบริการที่ดี

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

๔. การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรม และ

จริยธรรม

๕. การทํางานเปนทีม

๖. การมองภาพองครวม

๗. การดําเนินการเชิงรุก

๘. การสบืเสาะหาขอมูล

(ใหพิจารณาเลือกสมรรถนะที่จําเปน

สําหรับหนวยงาน อยางนอย ๔ สมรรถนะ)

๖๑


