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๖๒ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณวุฒ ิ ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

นักการอาหาร 
(การอาหาร) 

ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
หรือ เทียบเท า ในสาขาที่
สอดคลองกับงานในสายงาน 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ผลิตและจําหนายอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทดลองผลิตอาหารและเครื่องดื่มใน
รูปแบบตางๆ ซึ่งกอใหเกิดผลผลิตเพื่อจําหนายและเกิด
ประโยชนตอประชาชน กํากับดูแลมาตรฐานดานวัตถุดิบ 
และกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม การบริหารจัดการดานการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การชวยสอนนักศึกษาเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม การใหการฝกอบรมดานอาหารและเครื่องดื่มแก
บุคคลทั่วไป และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

๑ .  ส ามา รถปฏิ บั ติ ง าน ในหน าที่ ที่
รับผิดชอบดานการอาหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตการกํากับดูแลของ
ผู บังคับบัญชา โดยอาศัยวิธีการหรือ
กระบวนการในการปฏิ บัติ งานตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ คูมือ หรือเครื่องมือ
ปฏิบัติอื่นๆ 
๒. เรียนรูและเขาใจการปฏิบัติงานตางๆ 
ของบุคคลอื่นในสายงานการอาหารจน
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
๓. สามารถชี้แจง แนะนํา หรือสราง
ความเขาใจในภารกิจที่ตนรับผิดชอบแก
ผูอื่นได 
๔. มีความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับตําแหนง
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับ
ปฏิบัติการดานการอาหาร หรือตําแหนง
อื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.น.บ. 
กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานการอาหารหรือ
งานอื่ นที่ เกี่ ยวของ ซึ่ ง เหมาะสมกับ
ตําแหนงความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเ ชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
๔ ป  สําหรับผูมีวุฒิป ริญญาโทหรือ
เทียบเทา  และ ๒ ป  สําหรับผูมีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือตําแหนง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
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มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณวุฒ ิ ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

นักการอาหาร 
(การอาหาร) 

  ๕. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ที่ รั บผิ ดชอบให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอ ยู
ตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

๔. เรียนรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติงาน
ในส า ย ง า นก า รอ า หา ร ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพในหลายหนาที่รับผิดชอบ
๕. สามารถวางแผนปฏิบัติงานในหนาที่
ที่ รับผิดชอบ และสามารถวิเคราะห
สังเคราะห วิจัย และประเมินผลการ
ปฏิ บัติ งานในหน าที่ รับผิดชอบเพื่อ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติ งานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๖ .  สามารถชี้ แจง  แนะนํา  และให
คําปรึกษาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและ
งานอื่นๆ ในสายงานเดียวกันได 
๗. มีความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับตําแหนง
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๘. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ที่ รั บผิ ดชอบใหมี ป ระสิทธิ ภ าพอ ยู
ตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

นักการอาหาร 
(การอาหาร) 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับชํานาญการ
ดานการอาหาร หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานการอาหารหรืองานอื่ นที่
เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือตําแหนงประเภทอื่นตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่ ก.น.บ. กําหนด ระดับ
ชํานาญการมาแลวไมนอยกวา ๔ ป 
๔. รอบรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานในสายงานการ
อาหารไดอยางมีประสิทธิภาพทุกงาน 
๕. สามารถทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใน
หนาที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ในสายงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษดาน
การอาหาร หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่  
ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานการอาหารหรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่ง
เหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด ระดับชํานาญการพิเศษมาแลวไมนอย
กวา ๓ ป 
๔. รอบรู เขาใจงานในสายงานที่ตนรับผิดชอบทั้งที่อยูใน
หนวยงานที่ตนสังกัด หรืออยูในหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
จนสามารถใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการที่ตนมีอยูพัฒนาระบบและมาตรฐานตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานดานการอาหารใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๕. มีความสามารถในการวิจัยเชิงพัฒนา 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับเชี่ยวชาญดาน
การอาหาร หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานการอาหารหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
ซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ ยวชาญเฉพาะ หรือตํ าแหน งประเภท อื่นตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่ ก.น.บ. กําหนด ระดับ
เชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
๔. เปนผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญในสายงานการอาหารที่
สามารถพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ดานการอาหารใหมีความกาวหนาและมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง 
๕. สามารถใหคําชี้แจง แนะนํา ใหคําปรึกษาหรือ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือรูปแบบในการดําเนินงาน
ของภารกิจดานการอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

นักการอาหาร 
(การอาหาร) 

๖. สามารถปฏิบัติงานที่ตองอาศัยการตัดสินใจหรือ
แกปญหาในการปฏิบัติงานที่ยุงยากและขอบเขตของ
งานที่ครอบคลุมทุกภารกิจตามสายงาน 
๗. สามารถนิเทศ ฝกอบรม ชี้แจง หรือแนะนําและให
คําปรึกษาแกบุคคลอื่นๆ ในการปฏิบัติงานในสายงาน
การอาหาร 
๘. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๙. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ
ใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม 
การศึกษาดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

หรือแสวงหาเทคนิควิธีการในการพัฒนางานในสายงานการ
อาหารที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งจะสงผลใหมีการพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
๖. สามารถวินิจฉัยหรือชี้นําแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของภารกิจดานการอาหารที่มีความยุงยากและสลับซับซอน 
ตลอดจนสามารถถายทอดความรู และความเชี่ยวชาญของตน
สูบุคคลอื่นไดเปนอยางด ี
๗. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม
สําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๘. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษาดวย
ตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

๖. สามารถศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห 
ห รือวิ จัย เพื่ อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานการอาหารใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
๗. สามารถวินิจฉัยและแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดานการอาหารที่มีลักษณะเฉพาะ มีความยุงยาก
สลับซับซอน และมีขอบเขตของงานที่กวางขวางมาก 
๘. สามารถผลิตและเผยแพรองคความรู หรือนวัตกรรม
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการอาหารสูสาธารณะเพื่อ
พัฒนาระบบและมาตรฐานการดําเนินงาน 
๙. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๑๐.พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบให
มีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยก ารฝกอบรม 
การศึกษาดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

 
 


