การจัดกลุม่ งาน (Job Family)
มหาวิทยาลัยโดยคณะทางานพิจารณาระบบความสามารถเชิงสมรรถนะฯ ได้พิจารณาจัดแบ่งกลุ่มงานที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งงานใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ แนวคิดในการจัดกลุ่มงาน
(Job Family) พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การจัดกลุ่มงานเป็นการแยกประเภทของงาน โดยการจัดให้งานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมเข้าไว้
ในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มงานเดียวกันจะมีลักษณะงาน วัตถุประสงค์ของงาน ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์
ของงานที่คล้ายคลึงกัน
(2) ผู้ที่ดารงตาแหน่งในกลุ่มงานเดียวกันจะมีความต้องการในด้านการฝึกอบรมที่คล้ายๆ กันและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(3) ผู้ที่ดารงตาแหน่งในกลุ่มงานเดียวกันไม่ว่าสายงานใดควรมีสมรรถนะเหมือนกัน และผู้ที่ดารง
ตาแหน่งในกลุ่มงานที่ต่างกันก็ควรจะมีสมรรถนะที่แตกต่างกัน
ในการนี้ จึงสรุปการกาหนดกลุ่มงาน (Job Family) ออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้
1. กลุม่ งานปฏิบตั ิการวิชาการ คือ กลุ่มงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอน การวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถนาไปใช้ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
ที่มีลักษณะการปฏิบัติงานในด้านนี้ ได้แก่
(1) ส่วนส่งเสริมวิชาการ
(2) ส่วนวิเทศสัมพันธ์
(3) ส่วนกิจการนักศึกษา
(4) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) ศูนย์คอมพิวเตอร์
(6) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(7) ศูนย์บริการการศึกษา
(8) สถาบันวิจัยและพัฒนา
(9) ฟาร์มมหาวิทยาลัย
(10) โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
(11) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(12) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
(13) โครงการศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ
2. กลุ่มงานปฏิบัติการบริการสังคม คือ กลุ่มงานที่ปฏิบัติการบริการสังคม สนับสนุนการขยายเครือข่าย
การบริการสังคม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานบริการสังคมของมหาวิทยาลัยให้ประชาคมภายใน
และภายนอกได้รับรู้ หน่วยงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานในด้านนี้ ได้แก่
(1) ส่วนวิเทศสัมพันธ์
(2) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) ศูนย์คอมพิวเตอร์
(4) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(5) ศูนย์บริการการวิชาการ
(6) ฟาร์มมหาวิทยาลัย
(7) อาศรมวัฒนธรรม

(8) โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
(9) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(10) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
(11) โครงการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(12) โครงการชุมชนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(13) โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์
(3) กลุ่ ม งานพื้ น ฐานองค์ ก ร คื อ กลุ่ ม งานสนั บ สนุ น ที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ในการบริ ห ารจั ด การของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานในด้านนี้ ได้แก่
(1) หน่วยตรวจสอบภายใน
(2) หน่วยพัฒนาองค์กร
(3) ส่วนพัสดุ
(4) ส่วนสารบรรณและอานวยการ
(5) ส่วนประชาสัมพันธ์
(6) ส่วนการเจ้าหน้าที่
(7) ส่วนการเงินและบัญชี
(8) ส่วนแผนงาน
(9) ศูนย์คอมพิวเตอร์
(10) โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
(4) กลุ่มงานบริหารส านักงาน คือ กลุ่มงานที่สนับสนุ นการบริหารสานักงาน ให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานในด้านนี้ ได้แก่
(1) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กทม.
(2) ศูนย์วิทยบริการสุราษฎร์
(3) งานช่วยนักบริหาร
(4) สานักงานสภามหาวิทยาลัย
(5) สานักวิชา (งานธุรการ)
(5) กลุ่มงานสิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม คือ กลุ่มงานที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สร้างปัจจัยที่
เอื้อให้มหาวิทยาลัยสรรค์สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้อยู่อาศัย หน่วยงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานในด้านนี้ ได้แก่ ส่วน
อาคารและสถานที่

โครงสร้างตาแหน่งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
การจัดกลุ่มตาแหน่ง (Job Class) และตาแหน่งงาน (Job Position)
มหาวิทยาลัยได้พิจารณากาหนดกลุ่มตาแหน่ง (Job Class) ออกเป็น 4 กลุ่มตาแหน่ง และแต่ละกลุ่มตาแหน่ง
ประกอบด้วยตาแหน่งต่างๆ ดังนี้
1) กลุม่ ตาแหน่งสนับสนุนปฏิบตั กิ าร (วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี) ได้แก่
(1) ตาแหน่งพนักงานธุรการ
(2) ตาแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์
(3) ตาแหน่งนายช่างเทคนิค
2) กลุ่มตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) คือ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ของแต่ละหน่วยงานที่สามารถเรียนรู้ระหว่างงานและปรับเปลี่ยนงานกันได้ (Job Rotation) ตามลักษณะงาน ได้แก่
(1) งานบริหารทั่วไป
(2) งานการเงินและบัญชี
(3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(4) งานบริหารงานบุคคล
(5) งานพัสดุ
(6) งานประชาสัมพันธ์
(7) งานตรวจสอบภายใน
(8) งานนิเทศสัมพันธ์
(9) งานกิจการนักศึกษา
(10) งานวิชาการศึกษา
(11) งานเลขานุการ
3) กลุ่มตาแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ (วุฒิปริญญาตรี) คือ ตาแหน่งงานวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่
(1) ตาแหน่งนิติกร
(2) ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
(3) ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์
(4) ตาแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา
(5) ตาแหน่งบรรณารักษ์
(6) ตาแหน่งวิศวกร
(7) ตาแหน่งพยาบาล
(8) ตาแหน่งนักวิชาการ
4) กลุ่มตาแหน่งบริหารจัดการ
(1) หัวหน้างาน
(2) หัวหน้าฝ่าย
(3) หัวหน้าส่วน

โครงสร้างกลุ่มงานและกลุ่มตาแหน่ง
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