
ล ำดบั
ต ำแหน่ง ระดบั สำยงำน กลุ่มงำน รหัส ชื่อต ำแหน่ง ระดบัต ำแหน่ง

1. ประเภทผู้บริหำรสถำบัน
1 ผู้บริหาร บริหาร 1-1 อธิการบดี  -
2 ผู้บริหาร บริหาร 1-2 รองอธิการบดี  -
3 ผู้บริหาร บริหาร 1-3 ผู้ช่วยอธิการบดี  -
4 ผู้บริหาร บริหาร 1-4 คณบดี  -
6 ผู้บริหาร บริหาร 1-5 ผู้อ านวยการศูนย์  -
5 ผู้บริหาร บริหาร 1-6 ผู้อ านวยการส านักงานสถาบัน  -
7 ผู้บริหาร บริหาร 1-7 หัวหน้าสาขาวิชา  -

2. ประเภทผู้ปฏิบัตงิำนประจ ำในสถำบัน

2.1 สำยวิชำกำร

8 ศาสตราจารย์ 10 สายวิชาการ วิชาการ 2-1 ศาสตราจารย์  -
9 รองศาสตราจารย์ 9 สายวิชาการ วิชาการ 2-2 รองศาสตราจารย์  -
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7-8 สายวิชาการ วิชาการ 2-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  -
11 อาจารย์ 3-6 สายวิชาการ วิชาการ 2-4 อาจารย์  -

2.2 สำยสนับสนุนวิชำกำร
2.2.1 กลุ่มอ ำนวยกำร

11 หัวหน้าฝ่าย 7 สายสนับสนุนวิชาการ อ านวยการ 3-1-2-02 หัวหน้าฝ่าย ช านาญการ
12 หัวหน้าหน่วย 6 สายสนับสนุนวิชาการ อ านวยการ 3-1-1-02 หัวหน้าหน่วย ช านาญการ

ต ำแหน่ง/ระดบัต ำแหน่งทีก่ ำหนดไว้เดมิ ประเภท/ต ำแหน่ง/ระดบัต ำแหน่ง ทีส่ถำบันกำรพยำบำลฯ ก ำหนดใหม่

ตำรำงที ่2  บัญชกีำรจัดต ำแหน่งบุคลำกรสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย เขำ้สู่ต ำแหน่งวิชำกำร  ต ำแหน่งประเภทวิชำชพีเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ
             และต ำแหน่งประเภททัว่ไป ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งทีก่ ำหนด ตำมประกำศเรื่อง มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งบุคลกรสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ 
             สภำกำชำดไทย พ.ศ. 2561



 2

ล ำดบั
ต ำแหน่ง ระดบั สำยงำน กลุ่มงำน รหัส ชื่อต ำแหน่ง ระดบัต ำแหน่ง

ต ำแหน่ง/ระดบัต ำแหน่งทีก่ ำหนดไว้เดมิ ประเภท/ต ำแหน่ง/ระดบัต ำแหน่ง ทีส่ถำบันกำรพยำบำลฯ ก ำหนดใหม่

2.2.2 กลุ่มวิชำชพีเฉพำะ/เชี่ยวชำญเฉพำะ
2.2.2.1 กลุ่มวิชำชพีเฉพำะ

13 พยาบาล 8 สายสนับสนุนวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ 3-2-1-03 พยาบาล ช านาญการพิเศษ
14 พยาบาล 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ 3-2-1-02 พยาบาล ช านาญการ
15 พยาบาล 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ 3-2-1-01 พยาบาล ปฏิบัติการ
16 เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ 8 สายสนับสนุนวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ 3-2-2-03 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการพิเศษ
17 เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ 3-2-2-02 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ
18 เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ 3-2-2-01 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

2.2.2.2 กลุ่มเชี่ยวชำญเฉพำะ
19 วิศวกร 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-1-03 วิศวกร ช านาญการพิเศษ
20 วิศวกร 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-1-02 วิศวกร ช านาญการ
21 วิศวกร 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-1-01 วิศวกร ปฏิบัติการ
22 นิติกร 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-2-03 นิติกร ช านาญการพิเศษ
23 นิติกร 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-2-02 นิติกร ช านาญการ
24 นิติกร 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-2-01 นิติกร ปฏิบัติการ
25 บรรณารักษ์ 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-3-03 บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ
26 บรรณารักษ์ 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-3-02 บรรณารักษ์ ช านาญการ
27 บรรณารักษ์ 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-3-01 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
28 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-4-03 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการพิเศษ
29 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-4-02 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ
30 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-4-01 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏิบัติการ
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31 บุคลากร 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-5-03 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ
32 บุคลากร 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-5-02 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ
33 บุคลากร 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-5-01 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
34 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-6-03 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ
35 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-6-02 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ
36 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-6-01 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
37 เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-7-03 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ
38 เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-7-02 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ
39 เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-7-01 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
40 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-8-03 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ
41 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-8-02 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ
42 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-8-01 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
43 เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-9-03 นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ
44 เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-9-02 นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการ
45 เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-9-01 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
46 เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนศึกษา 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-10-03 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ
47 เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนศึกษา 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-10-02 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ
48 เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนศึกษา 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-10-01 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
49 เจ้าหน้าทีส่ถิติ 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-11-03 นักจัดการงานวิจัย ช านาญการพิเศษ
50 เจ้าหน้าทีส่ถิติ 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-11-02 นักจัดการงานวิจัย ช านาญการ
51 เจ้าหน้าทีส่ถิติ 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-11-01 นักจัดการงานวิจัย ปฏิบัติการ
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52 นักวิชาการศึกษา 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-12-03 นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ
53 นักวิชาการศึกษา 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-12-02 นักวิชาการศึกษา ช านาญการ
54 นักวิชาการศึกษา 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-12-01 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
55 เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ 8 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-13-03 นักวิเทศสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ
56 เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ 6-7 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-13-02 นักวิเทศสัมพันธ์ ช านาญการ
57 เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ 3-5 สายสนับสนุนวิชาการ เชี่ยวชาญเฉพาะ 3-3-13-01 นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

2.2.3 กลุ่มทัว่ไป
58 เจ้าหน้าทีธุ่รการ   6 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-1-03 เจ้าหน้าทีธุ่รการ   ช านาญงานพิเศษ
59 เจ้าหน้าทีธุ่รการ   5 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-1-02 เจ้าหน้าทีธุ่รการ   ช านาญงาน
60 เจ้าหน้าทีธุ่รการ   1-4 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-1-01 เจ้าหน้าทีธุ่รการ   ปฏิบัติงาน
61 เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 6 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-2-03 เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ช านาญงานพิเศษ
62 เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 5 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-2-02 เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ช านาญงาน
63 เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 1-4 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-2-01 เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ปฏิบัติงาน
64 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 6 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-3-03 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี ช านาญงานพิเศษ
65 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 5 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-3-02 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี ช านาญงาน
66 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 1-4 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-3-01 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
67 เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนศึกษา 6 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-4-03 เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนศึกษา ช านาญงานพิเศษ
68 เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนศึกษา 5 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-4-02 เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนศึกษา ช านาญงาน
69 เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนศึกษา 1-4 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-4-01 เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
70 เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 6 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-5-03 เจ้าหน้าทีห่้องสมุด ช านาญงานพิเศษ
71 เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 5 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-5-02 เจ้าหน้าทีห่้องสมุด ช านาญงาน
72 เจ้าหน้าทีห่้องสมุด 1-4 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-5-01 เจ้าหน้าทีห่้องสมุด ปฏิบัติงาน
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ล ำดบั
ต ำแหน่ง ระดบั สำยงำน กลุ่มงำน รหัส ชื่อต ำแหน่ง ระดบัต ำแหน่ง

ต ำแหน่ง/ระดบัต ำแหน่งทีก่ ำหนดไว้เดมิ ประเภท/ต ำแหน่ง/ระดบัต ำแหน่ง ทีส่ถำบันกำรพยำบำลฯ ก ำหนดใหม่

73 นายช่างเทคนิค 6 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-6-03 นายช่างเทคนิค ช านาญงานพิเศษ
74 นายช่างเทคนิค 5 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-6-02 นายช่างเทคนิค ช านาญงาน
75 นายช่างเทคนิค 1-4 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-6-01 นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
76 นายช่างโยธา 6 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-7-03 นายช่างโยธา ช านาญงานพิเศษ
77 นายช่างโยธา 5 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-7-02 นายช่างโยธา ช านาญงาน
78 นายช่างโยธา 1-4 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-7-01 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
79 นายช่างเทคนิค (คอมพิวเตอร์) 6 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-8-03 นายช่างคอมพิวเตอร์ ช านาญงานพิเศษ
80 นายช่างเทคนิค (คอมพิวเตอร์) 5 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-8-02 นายช่างคอมพิวเตอร์ ช านาญงาน
81 นายช่างเทคนิค (คอมพิวเตอร์) 1-4 สายสนับสนุนวิชาการ ทัว่ไป 3-4-8-03 นายช่างคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน


