


๒๖ 
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท สนับสนุน 
 
กลุมตําแหนง สนับสนุนวิชาการ  
 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการขอมูลสมุนไพร 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป  
           สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูลสมุนไพร ซ่ึงมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การรวบรวม การจําแนก  คัดกรอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยขอมูลสมุนไพร  เพื ่อ
ประโยชนในทางวิชาการ ทางการศึกษา  การวิจัย การบริการ ทั้งทางดานวิทยาศาสตร สังคม และเศรษฐกิจ 
เปนตน การจัดทําฐานขอมูลสมุนไพร การจัดการองคความรูขอมูลสมุนไพร และสงเสริมการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ช่ือตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑  ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  อนุมัติโดยที่ประชุม ก.บ.ค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) 



๒๖/๑ 
 

ชื่อตําแหนง นักวิชาการขอมูลสมุนไพร  
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูลสมุนไพร และปฏบิัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 

        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูลสมุนไพร  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน การ
รวบรวม การจําแนก คัดกรอง วิเคราะห เพื ่อจัดทําฐานขอมูลสมุนไพร สังเคราะหขอมูลเพื่อจัดการองค
ความรู รวมทั้งการวิจัย ตลอดจนการใหบริการและเผยแพรขอมูลสมุนไพร เชน การเขียนบทความ จัดทํา 
จุลสาร วารสาร การทําหนังสือ หรือเอกสาร การจัดประชุม อบรม และสัมมนาเกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อประโยชน
แกการศึกษา คนควา วิจัย  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
            ๑.  ไดรับคุณวฒุิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  หรือ 
            ๒.  ไดรับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ หรือ 
 ๓.  ไดรับคุณวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

  ๑.  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานขอมลูสมุนไพรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่ 
          ๒.  มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่ 
          ๓.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         ๔.  มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

            ๕.  มีความรูความเขาใจในวสัิยทัศน พันธกิจ และแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 

 ๖.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

 

ความรูความสามารถที่สวนงานกําหนด 
 ๑.   ............................................................................................................................ 
 ๒.  ............................................................................................................................  
 ๓.  ............................................................................................................................ 
 ๔.  ............................................................................................................................ 
 ๕.  ............................................................................................................................  



 
๒๖/๒ 

 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการขอมูลสมุนไพร(ผูชํานาญการ) 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
            ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในการปฏิบัติงานขอมูลสมุนไพร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู   
ความสามารถ  ความชํานาญงาน และประสบการณสูง โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 

          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงทางดานขอมูล
สมุนไพร  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานขอมูลสมุนไพร ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานขอมูลสมุนไพร  ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานขอมูลสมุนไพร ศึกษา 
คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานขอมูลสมุนไพร  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบ ฝกอบรม เผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให
คําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน พันธกิจและแผนงานของหนวยงานที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
            ๑.  ไดรับคุณวฒุิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และตองดํารงตําแหนงนักวิชาการขอมูลสมุนไพร
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป  หรือ 
            ๒.  ไดรับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้และตองดํารงตําแหนงนักวิชาการขอมูล
สมุนไพรมาแลวไมนอยกวา ๓ ป  หรือ 
 ๓.  ไดรับคุณวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และตองดํารงตําแหนงนักวิชาการขอมูล
สมุนไพรมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
 ๔.  ผานการประเมินผลงานตามที่กําหนดไวในระเบยีบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ 

 
 



๒๖/๓ 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

 ๑.  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานขอมลูสมุนไพรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่ 
          ๒.  มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่ 
          ๓.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         ๔.  มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

            ๕.  มีความรูความเขาใจในวสัิยทัศน พันธกิจ และแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 

 ๖.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

 ๗.  มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูง 

 ๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูง 

 
ความรูความสามารถที่สวนงานกําหนด 
 ๑.   ............................................................................................................................ 
 ๒.  ............................................................................................................................  
 ๓.  ............................................................................................................................ 
 ๔.  ............................................................................................................................ 
 ๕.  ............................................................................................................................  
 
 
 
                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖/๔ 
 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการขอมูลสมุนไพร (ผูเชี่ยวชาญ) 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานขอมูลสมุนไพร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนแกไขปญหา และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ 
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากในงานดาน
ขอมูลสมุนไพร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิคแนวทางวิธีการในงานขอมูลสมุนไพรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ศึกษา คนควา  วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานขอมูลสมุนไพร 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานขอมูลสมุนไพรใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน 
ใหคําปรึกษา เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานขอมูลสมุนไพร ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานขอมูลสมุนไพร  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรม เผยแพร
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหา 
และช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจและ
แผนงานของหนวยงานที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
  ๑.  ดํารงตําแหนงนักวิชาการขอมูลสมุนไพรผูชํานาญการมาแลวไมนอยกวา ๓ ป  
  ๒.  ผานการประเมินผลงานตามที่กําหนดไวในระเบยีบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 ๑.  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานขอมลูสมุนไพรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่ 
  ๒.  มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่ 
          ๓.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
            ๔.   มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 



  ๒๖/๕ 
 

 ๕.  มีความรูความเขาใจในวสัิยทัศน พันธกิจ และแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
          ๖.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 

 
 
 ๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  หรือมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมาก  
 ๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูงมาก 
             ๙.  มีความเชีย่วชาญและมีประสบการณสูง  โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับและมี
ความสามารถในการใหคําปรกึษา แนะนําการปฏิบัติงานวจิยัแกหนวยงานที่สังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
ความรูความสามารถที่สวนงานกําหนด  
 ๑.   ............................................................................................................................ 
 ๒.  ............................................................................................................................  
 ๓.  ............................................................................................................................ 
 ๔.  ............................................................................................................................ 
 ๕.  ............................................................................................................................  
  
 
                                                                                                    

  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
๒๖/๖ 

 
ชื่อตําแหนง นักวิชาการขอมูลสมุนไพร (ผูเชี่ยวชาญพิเศษ)  
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผูเชีย่วชาญพิเศษในการปฏิบัติงานขอมูลสมุนไพร โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ 
 

      ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณสูงมากเปนพิเศษในงาน
ดานขอมูลสมุนไพร  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานดานขอมูลสมุนไพร  ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองาน
ขอมูลสมุนไพร  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห  วิจัย  ประเมินผล  
รวมทั้งกําหนดวิธีการ  และระเบียบปฏิบัติทางดานขอมูลสมุนไพร ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานขอมูลสมุนไพร ศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมาก และมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานขอมูลสมุนไพร และแนวทางแกไข
ปญหา  ติดตามความ กาวหนาทางวิชาการดานขอมูลสมุนไพร และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานขอมูลสมุนไพร ใหการบริการ
และเผยแพรความรูทางดานขอมูลสมุนไพร ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบาย  วิสัยทัศน พันธกิจและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุม หรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานขอมูลสมุนไพร
ทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
 ๑.  ดํารงตําแหนงนักวิชาการขอมูลสมุนไพรระดับผูเชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

๒. ผานการประเมินผลงานตามที่กําหนดไวในระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกีย่วกับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูเชีย่วชาญพิเศษ 

 
 
 
 



 
๒๖/๗ 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 ๑.  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับงานขอมลูสมุนไพรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่ 
  ๒.  มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่ 
            ๓.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่        
 ๔.  มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
          ๕.  มีความรูความเขาใจในวสัิยทัศน พันธกิจและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
          ๖.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 ๗.  มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  หรือมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 ๘.  มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงานสูงมากเปนพิเศษ 
 ๙.  มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานดานขอมูลสมุนไพร โดยมี
ผลงานที่แสดงความเปนผูเช่ียวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมิน และวิเคราะหสถานการณ
เพื่อใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานวิจัยของหนวยงานที่สังกัดและสวนงานที่เกี่ยวของ 
 
ความรูความสามารถที่สวนงานกําหนด 
 ๑.   ............................................................................................................................ 
 ๒.  ............................................................................................................................  
 ๓.  ............................................................................................................................ 
 ๔.  ............................................................................................................................ 
 ๕.  ............................................................................................................................  
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