มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตำแหน่งในสำยงำนและระดับตำแหน่ง :
- นักสุขศึกษำ ระดับเชี่ยวชำญ
ชื่อสำยงำน : สุขศึกษำ
- นักสุขศึกษำ ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักสุขศึกษำ ระดับชำนำญกำร
ชื่อตำแหน่ง : นักสุขศึกษำ
- นักสุขศึกษำ ระดับปฏิบตั ิกำร
ลักษณะงำนโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนสุขศึกษำ โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ค้นคว้ำ ทำงด้ำนสุขศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำร
3. การวางแผนให้การสุขศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานสาธารณสุข
4. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนทางด้านวิชาการสุขศึกษา
สำธำรณสุขในโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์ และเอกสารทางวิชาการสุขศึกษา
2. กาหนดท้องที่และชุมชนเพื่อให้การสุขศึกษา โดยการสารวจสภาพท้องถิ่น
โดยทั่วไป
สภาพความเป็นอยู่ การศึกษา ทัศนคติ และความเชื่อทางศาสนา
5.
ปฏิ
บัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประชาชนเพื่อนาข้อมูลมา
ศึกษาวิเคราะห์ สาหรับการเรียนการสอน
ประเภทตำแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

ระดับปฏิบัติกำร
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การทางานปฏิบัติงานเกีย่ วกับด้านสุขศึกษา
- ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมระดับตำแหน่ง
ระดับชำนำญกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มคี วาม
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
เชี่ยวชาญในงานด้านสุขศึกษา โดยใช้ความรู้
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
สูงในงานด้านสุขศึกษา
สูงมาก ในงานด้านสุขศึกษา
ประสบการณ์สูง
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
ความรู้ใหม่
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านสุขศึกษาและนามา
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
มอบหมาย หรือ
ได้รับมอบหมาย หรือ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
สาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมระดับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติกำร
ระดับชำนำญกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ - เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ
ด้านสุขศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและ
มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้
ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนด โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
คาปรึกษาแนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน
แนวทางการทางานทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
และความชานาญงานสูงมากในงานด้าน
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้องและ
- กากับและตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่ สุขศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย หรือ
รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก หรือ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
- กากับและตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของ
และความรับผิดชอบในการควบคุมกากับ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
หน่วยงานด้านสุขศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์ และ
ของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ
- กากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อให้งานที่
รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ร่วมวางแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เกี่ยวกับ 1. วางแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เกี่ยวกับ
๑. ปฏิบัติการด้านสุขศึกษาขั้นสูงที่ยุ่งยาก
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
การให้สุขศึกษาแก่ประชาชนตามโครงการ
การให้การสุขศึกษาแก่ประชาชน ตาม
ซับซ้อน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รบั การดูแล
สุขศึกษา พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย กาหนดท้องที่หรือ
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย กาหนด
ที่ถูกต้องเหมาะสม ควบคุมตรวจสอบการ
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ชุมชนต่างๆ ศึกษาการเกิดโรค การแพร่ของ
ท้องที่หรือชุมชนต่างๆ ศึกษาการเกิดโรค
ปฏิบัติงานสุขศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
ประสบการณ์ วิธีการและเทคนิคต่างๆ
เชื้อโรค การป้องกันรักษาโรค สภาพความ
การแพร่ของเชื้อโรค การป้องกันรักษาโรค
มาตรฐานที่กาหนด
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
เป็นอยู่ ระดับการศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อ
สภาพความเป็นอยู่ ระดับการศึกษา ทัศนคติ
ปฏิบัติงาน
ทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ติดตามผลการศึกษา และช่วย
และวัฒนธรรม ติดตามผลการศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนามาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติงาน ประกอบการเรียนการสอน และ
การวางแผนให้การสุขศึกษาที่เหมาะสม
การวางแผนให้การสุขศึกษาที่เหมาะสม
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมระดับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติกำร
ระดับชำนำญกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ
2. ศึกษา สารวจ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
2. ส่งเสริม กากับ ดูแล การประเมินผลการ
2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 2. เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การ
ดาเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อนามา
หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
ในงานสุขศึกษา และเผยแพร่ผลงานที่
ส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุม
ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและ
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟู
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
และเผยแพร่ผลงานทางด้านสุขศึกษา เพื่อ
ที่เป็นประโยชน์ต่องานสุขศึกษา วางหลักเกณฑ์
สุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิค
ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย
วิธีการ กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
กาหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้าน
สาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
สุขศึกษา เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
การสาธารณสุขที่ดี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือเพื่อหาวิธีการใน
ในการปฏิบัติงานสุขศึกษา เสนอความเห็น
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านสุขศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านสุขศึกษา ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านสุขศึกษา และด้านที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยทางด้านสุขศึกษา เพื่อให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ควบคุมและ 3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม 3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
แนะนาการผลิตโสตทัศนูปกรณ์และเอกสาร
วิจัยด้านสุขศึกษา จัดทาเอกสารวิชาการ
และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทาง
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
หลักการและวิธีการของงานในด้านสุขศึกษา
สุขศึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
วิชาการสุขศึกษา ให้คาปรึกษา แนะนาในการ
เผยแพร่ผลงานทางด้านสุขศึกษา เพื่อพัฒนา
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง
เกี่ยวกับงานในหน้าทีเ่ พื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาแก่
งานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุม
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตั้งเป็น
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานสุขศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้า 3

ระดับปฏิบัติกำร

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมระดับตำแหน่ง
ระดับชำนำญกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ควบคุมและ 4. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน 4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
แนะนาการผลิตโสตทัศนูปกรณ์และเอกสาร
ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทาง
หน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานติดต่อ
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
วิชาการสุขศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
กากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ ให้
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
งานสุขศึกษา ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบ
คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับหลักการ
ประเมินผล และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องใน
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไข
และวิธีการของงานสุขศึกษา ให้คาปรึกษา
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิ านใน
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่กาหนด
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
การพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ตามข้อ (1)-(4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
หน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 4

ระดับปฏิบัติกำร
ด้านการวางแผน
๑. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
๒. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงาน
หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมระดับตำแหน่ง
ระดับชำนำญกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
๑. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
๑. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
หน่วยงานที่สังกัด
ของหน่วยงานที่สังกัด
๒. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
๒. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
แผนหรือโครงการของหน่วยงาน
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
๓. แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
หน่วยงาน
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
๓. แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทใน ๑. ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา
การให้ความเห็นและคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอืน่ เพื่อให้
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงาน
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
มอบหมาย
ร่วมกัน

หน้า 5

ระดับเชี่ยวชำญ
ด้านการวางแผน
๑. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนด
2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิด
ความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมระดับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติกำร
ระดับชำนำญกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านสุขศึกษา รวมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านสุขศึกษาแก่
ทางด้านสุขศึกษาทีย่ ุ่งยากซับซ้อน
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสติ นักศึกษา ผู้รับบริการ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รบั บริการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
สุขศึกษา ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ดาเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไปตามนโยบายและ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิคและ
แผนงานที่กาหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
และสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ
แก้ไขปัญหาและดาเนินงานได้อย่างมี
ของหน่วยงาน
ประสิทธิภาพ
2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล 2. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่
2. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านสุขศึกษา
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านสุขศึกษา เพื่อให้
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพือ่ ให้
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรูค้ วามเข้าใจ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
สุขศึกษาที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลก
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบ
เปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุน
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ภารกิจของหน่วยงาน
งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการ
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ

หน้า 6

ระดับปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
หรือวุฒิปริญญาเอก หรือ คุณวุฒอิ ย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางด้านสุขศึกษา หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักสุขศึกษา ระดับปฏิบัติการ
นักสุขศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
นักสุขศึกษา ระดับปฏิบตั ิการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักสุขศึกษา ระดับชานาญการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักสุขศึกษา ระดับปฏิบัติการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
2. ดารงตาแหน่งนักสุขศึกษา ระดับชานาญ
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
การพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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