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๕๘ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณวุฒ ิ ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

นักการอาหาร 
(โภชนาการ) 

ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
หรือ เทียบเท า ในสาขาที่
สอดคลองกับงานในสายงาน 

สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆที่ปฏิบัติงานวิชาการ
โภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 
ทดลองวิเคราะห วิจัยภาวะดานอาหารของนักเรียนปฐมวัย 
และประชาชน ปญหาโภชนาการดานตางๆ เพื่อปรับปรุง
แกไขภาวะโภชนาการของนักเรียนปฐมวัย และประชาชน 
กําหนดรายการอาหาร ควบคุมการประกอบอาหารแก
นักเรียนปฐมวัย และประชาชน วิจัยรายละเอียดของโรค
ขาดสารอาหาร วางแผนปองกันและบําบัดโรคขาด
สารอาหาร ทดลองตําหรับอาหารใหมตามหลักวิชา
โภชนาการ สงเสริมการผลิตอาหารที่จําเปนแกการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ ทดลองและจัดทําสูตรอาหารราคาถูกซึ่งมี
คุณคาดานโภชนาการ เผยแพรและฝกอบรมดานโภชนาการ
แกประชาชน และเจาหนาที่ และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 

๑. สามารถปฏิบัติหนาที่ในงานหนาที่ ที่
รับผิดชอบดานโภชนาการไดอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตการกับกําดูแลของ
ผู บังคับบัญชา โดยอาศัยวิชาชีพหรือ
กระบวนการในการปฏิ บัติ งานตาม
ระเบียบ กฎเกณฑคูมือหรือเครื่องมือ
ปฏิบัติอื่นๆ 
๒. เรียนรูและเขาใจ การปฏิบัติงานตางๆ 
ในสายงานที่ เ กี่ ย วข อ งกับวิ ช าการ
โภชนาการจนสามารถปฏิบัติงานแทน
กันได 
๓. สามารถชี้แจง แนะนํา หรือสราง
ความเขาใจในภารกิจที่ตน รับผิดชอบแก
ผูอื่นได 
๔. มีความรูความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับตําแหนง
ตามที่ กบบ.กําหนด 
๕. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ที่ รั บผิ ดชอบให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอ ยู
ตลอดเวลาดวยการฝกอบรม การศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับ
ปฏิบัติการดานวิชาการโภชนาการ หรือ
ตําแหนงอื่น ตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ที่ ก.น.บ.กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานโภชนาการหรือ
งานอื่นที่ เกี่ยวของ ซึ่งเหมาะสมกับ
ตําแหนงความรับผิดชอบ และลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะระดับปฏิบัติการแลว ไมนอยกวา 
๖ ป  สํ าห รับมีวุฒิป ริญญาตรี  ห รือ
เทียบเทา ๔ ป สําหรับผูที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทา และ ๒ ป สําหรับผูมี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือ
ตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไข ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๔. เรียนรู เขาใจ และสามารถ ปฏิบัติงาน
ในสายวิชาการโภชนาการไดอยางมี
ประสิทธิภาพในหลายหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 



๕๙ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณวุฒ ิ ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

นักการอาหาร 
(โภชนาการ) 

   ๕. สามารถวางแผนปฏิบัติงานในหนาที่
ที่ รับผิดชอบ และสามารถวิเคราะห
สังเคราะห วิ จัยและประเมินผลการ
ปฏิ บัติ งานในหน าที่ รับผิดชอบเพื่ อ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติ งานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๖ .  สามารถชี้ แจง  แนะนําและ ให
คําปรึกษาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและ
งานอื่นๆ ในสายงานเดียวกันได 
๗. มีความรู ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับตําแหนง
ตามที่ ก.น.บ.กําหนด 
๘. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ที่ รั บผิ ดชอบใหมี ป ระสิทธิ ภ าพอ ยู
ตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

นักการอาหาร 
(โภชนาการ) 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงระดับชํานาญการดาน
วิชาการโภชนาการหรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานวิชาการโภชนาการ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของ ซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป หรือตําแหนง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่ ก.น.บ. 
กําหนด 
๔. รอบรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานในสายวิชาการ
โภชนาการไดอยางมีประสิทธิภาพทุกงาน 
๕. สามารถทําการศึกษาคนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใน
หนาที่ 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษดาน
วิชาการโภชนาการ หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่ ก.น.บ.กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานวิชาการโภชนาการ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญ
การพิเศษมาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือตําแหนงประเภทอื่น
ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๔. รอบรู เขาใจงานในสายงานที่ตนรับผิดชอบทั้งที่อยู ใน
หนวยงานที่ตนสังกัด หรืออยูในหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย
จนสามารถใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณที่ตนมีอยูพัฒนาระบบและ 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับเชี่ยวชาญดาน
วิชาการโภชนาการหรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.น.บ.กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานวิชาการโภชนาการ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือตําแหนงประเภท
อื่นตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตามที่ ก.น.บ.กําหนด 
๔. เปนผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญในสายงานวิชาการ
โภชนาการที่สามารถพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการโภชนาการใหมีความกาวหนา
และมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
๕. สามารถใหคําชี้แจง แนะนํา ใหคําปรึกษาหรือ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือรูปแบบการทํางานดาน
วิชาการโภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

นักการอาหาร 
(โภชนาการ) 

รับผิดชอบ และงานอื่นๆ ในสายงานเพื่อใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๖. สามารถปฏิบัติงานที่ตองอาศัยการตัดสินใจ หรือ
แกปญหาในการปฏิบัติงานที่ยุงยาก และขอบเขต ของ
งานที่ครอบคลุมทุกภารกิจตามสายงาน 
๗. สามารถนิเทศ ฝกอบรม ชี้แจง หรือแนะนํา และให
คําปรึกษาแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายวิชาการ
โภชนาการไดเปนอยางด ี
๘. มีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๙. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ
ใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลาดวยการฝกอบรม 
การศึกษาดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

มาตรฐานตางๆ ในการปฏิบัติงานดานวิชาการโภชนาการใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๕. มีความสามารถในการวิจัยเชิงพัฒนาหรือแสวงหาเทคนิควิธี
ในการพัฒนางานในสายงานวิชาการโภชนาการที่ ตน
รับผิดชอบ ซึ่งจะสงผลใหมีการพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน 
๖. สามารถวิ นิจฉัยหรือชี้ นําเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของภารกิจดานวิชาการโภชนาการที่มีความยุงยาก
และสลับซับซอน ตลอดจนสามารถถายทอดความรู และความ
เชี่ ยวชาญของตนสู ระบบการปฏิ บัติ งานด านวิชาการ
โภชนาการอื่นๆ ไดเปนอยางดี 
๗. มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม
สําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๘. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพอยูตลอดเวลาดวยการฝกอบรม การศึกษาดวย
ตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

๖. สามารถศึกษา คนควา ทดสอบ วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานดานวิชาการโภชนาการใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
๗. สามารถวิจัยและแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดานวิชาการโภชนาการที่มีลักษณะเฉพาะ มีความ
ยุงยากสลับซับซอนและมีขอบเขตงานที่กวางขวางมาก 
๘. สามารถผลิตและเผยแพรองคความรู หรือนวัตกรรม
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานวิชาการโภชนาการสู
สาธารณะ เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ดําเนินงาน 
๙. มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๑๐. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ
ใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลาดวยการฝกอบรม 
การศึกษาดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


