
 

สมรรถนะของบุคลากรในมหาวิทยาลยันเรศวร 

ลาํดับ สมรรถนะ ตําแหน่ง 

1 การใหค้าํปรึกษา  

 

.ครู(ในระดบัตอ้งมีความรับผิดชอบ) 

.นกักายภาพบาํบดั 

.พยาบาล 

.แพทย ์

.เภสัชกร 

.นกัจิตวิทยา 

.นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

.นกัวิชาการศึกษา 

.นกัสังคมสงเคราะห์ 

.นิติกร 

.บุคลากร 

2 การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ .แพทย ์

3 การควบคุมดูแลเครืองมือและอุปกรณ์โสตทศันศึกษา .ผูป้ฏิบติังานโสตทศันศึกษา 

2.นกัวิชาการโสตทศันศึกษา 

4 การควบคุมและดูแลอุปกรณ์ดา้นระบบเครือข่าย .วิศวกรคอมพิวเตอร์ 

5 การควบคุมและดูแลเครืองมือเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก .นกัเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก 

6 การควบคุมและดูแลเครืองมือรังสีเทคนิค .นกัรังสีเทคนิค 

7 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการรายงาน .นกัรังสีเทคนิค 

.เจา้หนา้ทีวิจยั 

.นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

8 การตรวจสอบคุณภาพและการใชเ้ครืองมือวดั/ทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

.ผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์ 

2.พนกังานวิทยาศาสตร์ 

.นกัเทคนิคการแพทย ์

.นกัวิชาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์

.นกัวิทยาศาสตร์ 

.นกัวิชาการเวชสถิติ 

.นกัวิชาการศึกษา 



ลาํดับ สมรรถนะ ตําแหน่ง 

9 การจดัระบบซอฟทแ์วร์  .นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

.วิศวกรคอมพิวเตอร์ 

(ระดบัมากกวา่นกัวิชาการคอมพิวเตอร์) 

10 การช่างสังเกต .ผูป้ฏิบติังานวิทยาศาสตร์ 

2.พนกังานวิทยาศาสตร์(ระดบัมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์) 

.นกัเทคนิคการแพทย ์

.ผูป้ฏิบติังานการเกษตร 

.เจา้หนา้ทีวิจยั 

.นกัวิชาการเกษตร(ระดบัมากกวา่

ผูป้ฏิบติังานการเกษตร) 

.นกัวิชาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์

.นกัวิทยาศาสตร์ 

11 การรับและการให้ขอ้มูลป้อนกลบัในการทาํงาน .นกัเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก 

12 การเรียนรู้และพฒันาตนเองดา้นเทคโนโลย ี .เจา้หนา้ทีระบบงานคอมพิวเตอร์ 

.นกัวิชาการคอมพิวเตอร์(ระดบัมากกว่า

เจา้หนา้ทีระบบงานคอมพิวเตอร์) 

.วิศวกรคอมพิวเตอร์ 

13 การสือสารดว้ยวาจา .พนกังานโทรศพัท ์

14 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย .วิศวกรคอมพิวเตอร์ 

15 การวิเคราะห์ตน้ทุน .สถาปนิก 

16 การวิเคราะห์และรายงานผล .เจา้หนา้ทีเวชระเบียน 

17 การรับฟัง ความเขา้ใจ และการตอบสนอง .นกัจิตวิทยา 

.นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

.นกัสังคมสงเคราะห์ 

18 การออกแบบงานวิจยั .เจา้หนา้ทีวิจยั 

.นกัวิจยั 

19 การติดต่อประสานงาน .เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป 

.นกัวิชาการศึกษา 

.นกัวิเทศสัมพนัธ ์

 



ลาํดับ สมรรถนะ ตําแหน่ง 

20 การทาํงานไดด้ว้ยตนเอง .บุคลากร 

21 การบาํรุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด .ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด 

2.พนกังานห้องสมุด 

(ระดบัมากกวา่ผูป้ฏิบตัิงานห้องสมุด) 

.นกัเอกสารสนเทศ 

.บรรณารักษ ์

22 ความเขา้ใจในองคก์ร .พนกังานโทรศพัท ์

23 ความคล่องแคล่ววอ่งไว .พนกังานเปล 

24 การควบคุมและดูแลเครืองมือทนัตกรรม .ช่างทนัตกรรม 

.ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม 

25 ความเขา้ใจผูอื้น .ผูช่้วยเหลือคนไข ้

.ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 

.นกักายภาพบาํบดั 

.พยาบาล 

.แพทย ์

.นกัวิชาการโภชนาการ 

26 ความซือสัตยสุ์จริต .เจา้หนา้บริการการเงินและบญัชี 

.นกัตรวจสอบภายใน 

.นกัวิชาการเงินและบญัชี 

.เภสัชกร 

.พนกังานพสัดุ(ความซือสัตย)์ 

.นกัวิชาการพสัดุ(ความซือสัตย)์ 

 (ระดบัมากกวา่พนกังานพสัดุ) 

.นิติกร(ในวิชาชีพ) 

27 ความชาํนาญในงานศิลป์ 

 

 

 

 

 

.ช่างศิลป์ 

.นกัวิชาการช่างศิลป์ 

(ระดบัมากกวา่ช่างศิลป์) 

 



ลาํดับ สมรรถนะ ตําแหน่ง 

28 ความละเอียดรอบคอบ  .ช่างเขียนแบบ 

.ช่างเครืองคอมพิวเตอร์ 

.ช่างศิลป์ 

.พนกังานเครืองคอมพิวเตอร์(ระดบั

มากกว่าช่างคอมพิวเตอร์) 

.ช่างทนัตกรรม 

.เจา้หนา้บริการการเงินและบญัชี 

.นกัตรวจสอบภายใน 

.นกัวิชาการเงินและบญัชี 

.นกัเทคนิคการแพทย ์

.นกัรังสีเทคนิค 

.พยาบาล 

.แพทย ์

.เภสัชกร 

.สถาปนิก(ระดบัมากกวา่ช่างเขียนแบบ) 

.นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

.นกัวิชาการช่างศิลป์(ระดบัมากกว่าช่าง

ศิลป์) 

.พนกังานธุรการ 

.พนกังานพสัดุ 

.นกัวิชาการพสัดุ(ระดบัมากกว่าพนกังาน

พสัดุ) 

.นกัวิชาการโภชนาการ 

.นกัวิชาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์

.นิติกร 

.บุคลากร 

.ช่างฝีมือ ชนั  

.ช่างไม ้

.นกัการภารโรง 

.พนกังานขบัรถยนต ์

 



ลาํดับ สมรรถนะ ตําแหน่ง 

 ความละเอียดรอบคอบ (Attention to Details) 

(ต่อ) 

.พนกังานเขา้และเยบ็เล่ม 

.พนกังานบริการอดัสาํเนา 

.พนกังานพิมพดี์ดชนั  

.พนกังานพิมพดี์ดชนั  

.พนกังานพิมพดี์ดชนั  

..ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม 

.ผูป้ฏิบติังานเภสัชกรรม 

.นกัเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก 

29 ความเชียวชาญในงาน .นกัวิจยั 

30 ความชาํนาญในงานดา้นเทคนิค 

 

.ครู 

.ช่างเทคนิค 

.นายช่างอิเลก็ทรอนิกส์(ระดบัมากกว่าช่าง

เทคนิค) 

4.ช่างยนิูตทาํฟัน 

.วิศวกรไฟฟ้า 

.วิศวกร 

   31 ความรู้ในการดูแลผูป่้วยและปฐมพยาบาลเบืองตน้ .ผูช่้วยเหลือคนไข ้

.ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 

32 ความสามารถในการสนบัสนุนงานพยาบาล .ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 

33 ความอดทนอดกลนั .ผูป้ฏิบติังานพยาบาล 

34 ความรู้ในดา้นการตรวจสอบภายใน .นกัตรวจสอบภายใน 

35 ความรู้ดา้นการใชเ้ครืองมือทางฟิสิกส์(เครืองมือ

กายภาพบาํบดั) 

.นกักายภาพบาํบดั 

36 ความมนัคงทางอารมณ์(EQ) .นกัจิตวิทยา 

.นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

.นกัสังคมสงเคราะห์ 

37 ความสามารถในการจดัทาํแผนและงบประมาณ .นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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38 ความรู้เรืองหลกัเวชสถิติ .นกัวิชาการเวชสถิติ 

39 ความรู้เกียวกบักระบวนการทาํงานของเครืองคอมพิวเตอร์ .ช่างเครืองคอมพิวเตอร์ 

.พนกังานเครืองคอมพิวเตอร์(ระดบั

มากกว่าช่างคอมพิวเตอร์) 

40 ความรับผิดชอบในงาน .คนงาน 

.คนงานห้องทดลอง 

.คนสวน 

.ช่างฝีมือ ชนั  

.ช่างไม ้

.นกัการภารโรง 

.พนกังานขบัรถยนต ์

.พนกังานเขา้และเยบ็เล่ม 

.พนกังานบริการอดัสาํเนา 

.พนกังานพิมพดี์ดชนั  

.พนกังานพิมพดี์ดชนั  

.พนกังานพิมพดี์ดชนั  

41 ความยดืหยุ่นในการทาํงาน .ผูป้ฏิบติังานบริหาร 

.พนกังานธุรการ 

.เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป 

42 จิตสาํนึกดา้นความสะอาด .นกัวิชาการโภชนาการ 

43 จิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั .ช่างเทคนิค 

.นายช่างอิเลก็ทรอนิกส์(ระดบัมากกว่าช่าง

เทคนิค) 

.พนกังานเปล 

4.ช่างยนิูตทาํฟัน 

.วิศวกรไฟฟ้า 

.วิศวกร 

.พนกังานขบัรถยนต ์

44 ทกัษะการสอนแนะ 

 

.ครู 
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45 ทกัษะการออกแบบ .ช่างเขียนแบบ 

.ช่างศิลป์ 

.นกัประชาสัมพนัธ์ 

.สถาปนิก(ระดบัมากกวา่ช่างเขียนแบบ) 

.นกัวิชาการช่างศิลป์(ระดบัมากกว่าช่าง

ศิลป์) 

46 ทกัษะการซ่อมบาํรุง .ช่างเครืองคอมพิวเตอร์ 

.ช่างเทคนิค(รวมคาํนวณและประมาณราคา 

และการรายงาน) 

.นายช่างอิเลก็ทรอนิกส์(รวมคาํนวณและ

ประมาณราคา) (ระดบัมากกว่าช่างเทคนิค) 

.พนกังานเครืองคอมพิวเตอร์(ระดบั

มากกว่าช่างคอมพิวเตอร์) 

5.ช่างยนิูตทาํฟัน 

.วิศวกรไฟฟ้า(รวมคาํนวณและประมาณ

ราคา) 

.วิศวกร(รวมคาํนวณและประมาณราคา) 

47 ทกัษะในการทดสอบทางวทิยาศาสตร์ .ผูป้ฏิบติังานวิทยาศาสตร์ 

2.พนกังานวิทยาศาสตร์(ระดบัมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์) 

.ผูป้ฏิบติังานการเกษตร 

.นกัวิชาการเกษตร(ระดบัมากกวา่

ผูป้ฏิบติังานการเกษตร) 

.นกัวิชาการโภชนาการ 

.นกัวิทยาศาสตร์ 

48 ทกัษะในการผลิตสือ .ผูป้ฏิบติังานโสตทศันศึกษา 

2.นกัวิชาการโสตทศันศึกษา 
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49 ทกัษะในการแยกหมวดหมู่และจดัเรียง .ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด 

.พนกังานหอ้งบตัร 

3.พนกังานห้องสมุด(ระดบัมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด) 

.ผูป้ฏิบติังานเภสัชกรรม 

.เจา้หนา้ทีเวชระเบียน 

.นกัเอกสารสนเทศ 

.บรรณารักษ ์

50 ทกัษะการสนบัสนุนดา้นทนัตกรรม .ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม 

51 ทกัษะการสนบัสนุนดา้นเภสัชกรรม  .ผูป้ฏิบติังานเภสัชกรรม 

52 ทกัษะในการแสวงหาขอ้มูล .นกัตรวจสอบภายใน 

.นกัวิเทศสัมพนัธ ์

53 ทกัษะในการเบิกจ่ายเงินและควบคุมงบประมาณ .นกัวิชาการเงนิและบญัชี 

54 ทกัษะในการติดต่อสือสาร .นกัประชาสัมพนัธ์ 

.ผูป้ฏิบติังานบริหาร 

   55 ทกัษะในการวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล .เจา้หนา้ทีระบบงานคอมพิวเตอร์ 

.นกัวิชาการคอมพิวเตอร์(ระดบัมากกว่า

เจา้หนา้ทีระบบงานคอมพิวเตอร์) 

56 ทกัษะในการเขียนโปรแกรม .เจา้หนา้ทีระบบงานคอมพิวเตอร์ 

.นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

(ระดบัมากกวา่เจา้หนา้ทีระบบงาน

คอมพิวเตอร์) 

57 ทกัษะดา้นสต๊อกสินคา้(คลงัยา)  .เภสัชกร 

58 ทกัษะดา้นการจดัซือจดัจา้ง .นกัวิชาการพสัดุ 

(ระดบัมากกวา่พนกังานพสัดุ) 

59 ทกัษะในการจดังานแสดง .นกัวิชาการละครและดนตรี 

60 ทกัษะการแปล .นกัวิเทศสัมพนัธ ์

 


