




เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

๑. ประเภทอ านวยการ

ล าดับ ชือ่สายงาน ระดับต าแหน่ง ชือ่ต าแหน่งในสายงาน

๑ บริหาร อ านวยการระดับสูง ๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหาร

มหาวิทยาลัย

     ๑.๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานยทุธศาสตร์และการคลัง

     ๑.๑.๒ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารวิชาการและพัฒนานักศึกษา

     ๑.๑.๓ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละกฎหมาย

     ๑.๑.๔ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารกายภาพและบริการกลาง

อ านวยการระดับต้น ๑.๒ หัวหน้าส่วนงาน หรือที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน

      ๑.๒.๑ ผู้อ านวยการกอง

      ๑.๒.๒ เลขานุการคณะ/สถาบัน/ส านัก/ส านักงาน

      ๑.๒.๓ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย

      ๑.๒.๔ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน

      ๑.๒.๕ ผู้อ านวยการฝ่าย (หน่วยงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ)

      ๑.๒.๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีรายชือ่ต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุนวชิาการ   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

แนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เรื่อง ชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลยัสายสนับสนุนวชิาการ พ .ศ. ๒๕๖๑



๒. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ

ล าดับ ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง หมายเหตุ

๑ การแพทย์ แพทย์ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๒ การทนัตแพทย์ ทนัตแพทย์ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๓ สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๔ การพยาบาล พยาบาล ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๕ เภสัชกรรม เภสัชกร ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๖ สถาปตัยกรรม สถาปนิก ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๗ วศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรเคร่ืองกล ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๘ วศิวกรรมไฟฟา้ วศิวกรไฟฟา้ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๙ วศิวกรรมโยธา วศิวกรโยธา ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๑๐ กายภาพบ าบดั นักกายภาพบ าบดั ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๑๑ รังสีการแพทย์ นักรังสีการแพทย์  ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๑๒ เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๑๓ วทิยาการคอมพวิเตอร์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๑๔ กายอุปกรณ์ นักกายอุปกรณ์ ปฏบิติัการ-ช านาญการพเิศษ

๑๕ กิจกรรมบ าบดั นักกิจกรรมบ าบดั ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๑๖ จิตวทิยาคลินิก นักจิตวทิยาคลินิก ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๑๗ เทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก นักเทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก ปฏบิติัการ-ช านาญการพเิศษ

๑๘ เวชศาสตร์การส่ือความหมาย นักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๑๙ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย ปฏบิติัการ-ช านาญการพเิศษ

บญัชีรายชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๒

แนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ชือ่ต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑



๓. ประเภทบรกิารวิชาการและสนับสนุนการบรหิาร

ล าดับ ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง หมายเหตุ

๑ นิติการ นิติกร ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ 

๒ บริหารงานบคุคล นักทรัพยากรมนุษย์ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๓ วเิคราะหน์โยบายและแผน นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ปฎบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๔ บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๕ วชิาการพสัดุ นักวชิาการพสัดุ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๖ การประชาสัมพนัธ์ นักประชาสัมพนัธ์ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๗ วเิทศสัมพนัธ์ นักวเิทศสัมพนัธ์ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๘ สังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๙ จิตวทิยา นักจิตวทิยา ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๑๐ ตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๑๑ วชิาการเงินและบญัชี นักวชิาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๑๒ วชิาการบญัชี นักบญัชี ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๑๓ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๑๔ เอกสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๑๕ วชิาการศึกษา นักวชิาการศึกษา ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๑๖ วชิาการศึกษาพเิศษ นักวชิาการศึกษาพเิศษ ปฏบิติัการ-ช านาญการพเิศษ

๑๗ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๑๘ การสอน ครูกระบวนกร ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๑๙ วศิวกรรม วศิวกร ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๒๐ วทิยาศาสตร์ นักวทิยาศาสตร์ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๒๑ วชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์ นักวทิยาศาสตร์การแพทย์  ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๒๒ นักวทิยาศาสตร์การกีฬา นักวทิยาศาสตร์การกีฬา ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๒๓ วจิัย เจ้าหน้าที่วจิัย ปฏบิติัการ-ช านาญการ

๒๔ วชิาการเวชสถิติ นักวชิาการเวชสถิติ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๒๕ วชิาการสถิติ นักวชิาการสถิติ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๒๖ สุขศึกษา นักสุขศึกษา ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๒๗ วชิาการโภชนาการ นักวชิาการโภชนาการ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๒๘ วชิาการเกษตร นักวชิาการเกษตร ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

บญัชีรายชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๓

๓.๑ กลุ่มต าแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ

แนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เรือ่ง ชื่อต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ .ศ. ๒๕๖๑



ล าดับ ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง หมายเหตุ

๒๙ วชิาการสัตวบาล นักวชิาการสัตวบาล ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญพเิศษ

๓๐ ระบบงานคอมพวิเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ-ช านาญการ

๓๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๓๒ วชิาการโสตทศันศึกษา นักวชิาการโสตทศันศึกษา ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๓๓ วชิาการช่างศิลป์ นักวชิาการช่างศิลป์ ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๓๔ วชิาการส่ิงแวดล้อม นักวชิาการส่ิงแวดล้อม ปฏบิติัการ-เชี่ยวชาญ

๓. ประเภทบรกิารวิชาการและสนับสนุนการบรหิาร

ล าดับ ชื่อสายงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง หมายเหตุ

๑ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ผู้ปฏบิติังานบริหาร ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๒ ผู้ปฏบิติังานทนัตกรรม ผู้ปฏบิติังานทนัตกรรม ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๓ ผู้ปฏบิติังานโสตทศันศึกษา ผู้ปฏบิติังานโสตทศันศึกษา ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๔ ผู้ปฏบิติังานหอ้งสมุด ผู้ปฏบิติังานหอ้งสมุด ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๕ ผู้ปฏบิติังานเภสัชกรรม ผู้ปฏบิติังานเภสัชกรรม ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๖ ผู้ปฏบิติังานวทิยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ปฏบิติังานวทิยาศาสตร์การแพทย์ ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๗ ผู้ปฏบิติังานวทิยาศาสตร์ ผู้ปฏบิติังานวทิยาศาสตร์ ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๘ ผู้ปฏบิติังานรังสีเทคนิค ผู้ปฏบิติังานรังสีเทคนิค ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๙ ผู้ปฏบิติังานพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ปฏบิติังาน-ช านาญงาน

๑๐ ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๑๑ ช่างศิลป์ ช่างศิลป์ ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๑๒ ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๑๓ ช่างเคร่ืองยนต์ ช่างเคร่ืองยนต์ ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๑๔ ช่างไฟฟา้ ช่างไฟฟา้ ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๑๕ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๑๖ ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๑๗ ช่างกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๑๘ ช่างทนัตกรรม ช่างทนัตกรรม ปฏบิติังาน-ช านาญงานพเิศษ

๑๙ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ปฏบิติังาน-ช านาญงาน

    ๓.๒ กลุ่มต าแหน่งทั่วไป


