
บทที่ ๑
บทนํา

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีความปรารถนา ใหงานบุคลากรมีการพัฒนาท่ี
เหมาะสม สอดคลองกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน และ
การประเมินผลเพ่ือเลื่อนเงินเดือนอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และเฟอพัฒนาบุคลากรให
มีความกาวหนาตามลกัษณะงานและสาขาวิชาชีพ นอกจากนั้น ก.พ.อ. ยังไดมีประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นอกจานั้น คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๙ เรื่อง แนวทางการกําหนด
สมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ใหสภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา
กําหนดรายละเอียดและระดับของสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง
และระดับตําแหนง โดยใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ปรัชญาและพันธกิจของสถาบันศึกษา ท้ังนี้ การ
กําหนดระดับท่ีคาดหวังของสมรรถนะดังกลาวและพฤติกรรมบงชี้หรือตัวอยางพฤติกรรม ใหกําหนด
ตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงและระดับตําแหนง และ ยังตองกําหนดระดับ
ความรูความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของแตละสายงานและระดับตําแหนงตาม
ความเหมาะสม

ดงันัน้  เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ ก.บ.ม จึงพิจารณากําหนด
คูมือมาตรฐานกําหนดตําแหนงของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือ
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เห็นชอบตอไป

ตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยเรียง ระดับตําแหนงจากสูงมาหาต่ํา  มีดังนี้
๑. ตําแหนงวิชาการ

ระดับตําแหนง ศาสตราจารย
ระดับตําแหนง รองศาสตราจารย
ระดับตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
ระดับตําแหนง อาจารย

๒. ตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับตําแหนง ผูอํานายการสํานักอธิการบดีหรือเทียบเทา
ระดับตําแหนง ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา

๓. ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ
ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ
ระดับตําแหนง ชํานาญการ
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ



๒

๔. ตําแหนงประเภทท่ัวไป
ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน

องคประกอบหลักของแตละตําแหนง  ประกอบดวย
รหัสตําแหนง
ตําแหนง หรือ ตําแหนงประเภท
ชื่อสายงาน
ชื่อตําแหนงในสายงาน
หนาท่ีความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง

สําหรับรายละเอียดของตําแหนงตาง ๆ ท่ีจําเปนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณจะกลาวโดย
ละเอียดในบท ตอ ๆ ไป



๓

บทที่ ๒

ตําแหนง  วิชาการ
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ตําแหนง วิชาการ

ช่ือสายงาน การสอนและวิจัย

ช่ือตําแหนง ศาสตราจารย (๑-๐๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยคนควาในสาขาวิชา
การและวิชาชีพชั้นสูง การใหคําปรึกษา แนะนํา แกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายโดยตองใชทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในการสอน คนควาวิจัยทางวิชาการชั้นสูงท่ีทําใหเกิดองคความรูใหม และนวัตกรรมท่ี
เปนประโยชนตอวงวิชาการและวิชาชีพในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ ควบคุมและตรวจสอบ
การวิจัยคนควาอันเปนสวนหนึ่งของการศึกษาของนักศึกษา เปนท่ีปรึกษาของนักศึกษาทางดาน
วิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ใหคําแนะนําปรึกษาทางดานวิชาการแกคณาจารย ใหบริการทาง
วิชาการแกสงัคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยปฏิบัติภารกิจตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

ไดดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวา ๒ ป มีความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในการสอน และมีผลงานทางวิชาการ โดยไดผานการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย และขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยวาดวยเรื่องดังกลาว

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนง วิชาการ

ช่ือสายงาน การสอนและวิจัย

ช่ือตําแหนง รองศาสตราจารย (๑-๐๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยคนควาในสาขาวิชา
การและวิชาชีพชั้นสูง การใหคําปรึกษา แนะนํา แกนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายโดยตองใชทักษะและ
ความชํานาญพิเศษในการสอน คนควาวิจัยทางวิชาการชั้นสูงท่ีทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ
และนําไปประยุกตและบูรณาการไดอยางกวางขวาง  ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยคนควาอันเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาของนักศึกษา เปนท่ีปรึกษาของนักศึกษาทางดานวิชาการและกิจกรรม
นักศึกษา ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวา ๓ ป มีความรูความสามารถและความ
ชํานาญการพิเศษในการสอน และมีผลงานทางวิชาการ โดยไดผานการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยวาดวยเรื่องดังกลาว

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด



๖

ตําแหนง วิชาการ

ช่ือสายงาน การสอนและวิจัย

ช่ือตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย (๑-๐๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยคนควาในสาขาวิชา
การและวิชาชีพชั้นสูง การใหคําปรึกษา แนะนํา แกนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายโดยตองใชทักษะและ
ความชํานาญในการสอน คนควาวิจัยทางวิชาการชั้นสูงท่ีทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและ
นําไปใชประโยชนได ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยคนควาอันเปนสวนหนึ่งของการศึกษาของ
นักศึกษา เปนท่ีปรึกษาของนักศึกษาทางดานวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยปฏิบัติภารกิจตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอาจารย ตามขอ๑ และไดดํารงตําแหนงอาจารย
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป มีความรูความสามารถและความชํานาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการโดย
ไดผานการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยเรื่องดังกลาว หรือ

๒. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอาจารย ตามขอ ๒ และไดดํารงตําแหนง อาจารย
มาแลวไมนอยกวา ๒ ป มีความรูความสามารถและความชํานาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการ
โดยไดผานการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยเรื่องดังกลาว

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด



๗

ขอยกเวน

กรณีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอาจารย ตามบทเฉพาะกาล และไดดํารงตําแหนง
อาจารยมาแลวไมนอยกวา ๙ ป มีความรูความสามารถและความชํานาญในการสอน มีผลงานทาง
วิชาการ โดยไดผานการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยเรื่องดังกลาว



๘

ตําแหนง วิชาการ

ช่ือสายงาน การสอนและวิจัย

ช่ือตําแหนง อาจารย (๑-๐๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยคนควาในสาขาวิชา

การและวิชาชีพชั้นสูง การใหคําปรึกษา แนะนํา แกนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย คนควาวิจัยทางวิชาการ
ชั้นสูงเปนท่ีปรึกษาของนักศึกษาทางดานวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยปฏิบัติภารกิจตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
๒. ไดรับปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด

บทเฉพาะกาล

สําหรับกรณีผู ท่ีบรรจุเขารับราชการ โดยใชวุฒิปริญญาตรีกอนท่ี ก.พ.อ. จะมีกําหนด
มาตรฐานกําหนดตําแหนงนี้ ใหยังคงดํารงตําแหนงอาจารยตอไปได โดยมีเงื่อนไขในการพัฒนาบุคคล
ดังกลาวใหไดรับวุฒิการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนโดยเร็ว



๙

บทที่ ๓

ตําแหนงประเภท ผูบริหาร



๑๐

ตําแหนงประเภท ผูบริหาร

ช่ือสายงาน ผูบริหาร

ช่ือตําแหนง ผูบริหาร

ระดับตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา
(๒-๑-๐๑-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

บริหารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการท่ีต่ํากวาระดับกรมในมหาวิทยาลัย ไดแก  สํานักงาน
อธิการบดี หรือสํานักงานวิทยาเขต ซึ่งแบงสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
โดยมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ  จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาในงานของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบของงานสูงมากเปนพิเศษ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานแผนงาน
(๑) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดเปาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
(๒)  บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรม เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด
(๓) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลายและความยุงยาก

ซับซอนมาก ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด

๒. ดานบริหารงาน
(๑) กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
(๒) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่อง

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ีหลากหลายและเบ็ดเสร็จของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

(๓) วินิจฉัย สั่งการ เรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง     และมีความซับซอนของ
ประเด็นปญหา ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบเพ่ือให
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด



๑๑

(๔) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอผูรับบริการ

(๕) ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะ ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ในฐานะเปนผูมีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชนทางราชการของ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

๓. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑)  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความสามารถ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ี
ปฏิบัติ

(๒) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ     หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ในการผลิตผลงาน การบริการ หรือ
ผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึน

๔. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(๑) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานในความรับผิดชอบ

ท่ีตองรับผิดชอบสูง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ การใชทรัพยากรและงบประมาณจํานวนมากของหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐาน  กําหนดตําแหนงของสายงาน
บริหารท่ัวไป และ

๒.   ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
๒.๑ ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา
๒.๒ ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ไมนอยกวา ๑ ป
๒.๓ ประเภทผูบริหาร  ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไมนอยกวา ๔ ป
๒.๔ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
๒.๕ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา ๔ ป
๒.๖ ตําแหนงอยางอ่ืนหรือเทียบเทา ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ หรือ ๒.๔ หรือ ๒.๕ แลวแตกรณี

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ.กําหนด
และ
๓. มีประสบการณเก่ียวของกับงานและระยะเวลาของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด และ



๑๒

๔. ผานการอบรมหลักสูตรท่ี ก.พ.อ. รับรอง หรือผานการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ท่ี ก.พ.อ. กําหนดและรับรองหนวยจัด

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอาจแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไปกอน  โดยตองเขารับการอบรม
หลักสูตรดังกลาว ภายในระยะเวลา ๒ ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด

ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑ : วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒)/ ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๔



๑๓

ตําแหนงประเภท ผูบริหาร

ช่ือสายงาน ผูบริหาร

ช่ือตําแหนง ผูบริหาร

ระดับตําแหนง ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (๒-๑-๐๑-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

บริหารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี หรือในฐานะหัวหนาสวน
ราชการท่ีมีอํานาจและหนาท่ีในการบริหารงานท่ัวไปในคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานท่ี
เรียกชื่อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งแบงสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัย  โดยมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาในงานของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานแผนงาน
(๑) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดเปาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
(๒)  บูรณาการแผนงาน  โครงการ กิจกรรม เพ่ือใหเปนตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์

ของหนวยงานตามท่ีกําหนด
(๓) ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ     หรือ

แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด

๒. ดานบริหารงาน
(๑) จัดระบบงาน  และวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
(๒) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่อง

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด

(๓) พิจารณาอนุมัติ  อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด



๑๔

(๔) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ  เอกชน  และบุคคลท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอ
ผูรับบริการ

(๕) ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ในฐานะผูแทนหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาผลประโยชนทาง
ราชการของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

๓. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑)  จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
(๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา  เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๓) ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับ

บัญชาเพ่ือใหเกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ

๔. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(๑) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับ

นโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
(๒) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานหลัก
ตามลักษณะงานของสวนราชการ ในกรณีท่ีเปนสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี ซึ่งแบงสวน
ราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย หรือในสายงานบริหารงานท่ัวไปในกรณีท่ีเปน
สวนราชการท่ีมีอํานาจและหนาท่ีในการบริหารงานท่ัวไปในคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือ หนวยงาน
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  ซึ่งแบงสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย และ

๒.   ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
๒.๑ ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
๒.๒ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา ๓ ป
๒.๓  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา ๗ ป
๒.๔  ตําแหนงอยางอ่ืนหรือเทียบเทา ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไขท่ี ก.พ.อ.กําหนด
และ
๓. มีประสบการณท่ีเก่ียวของกับงานและระยะเวลาของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด และ
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๔. ผานการอบรมหลักสูตรท่ี ก.พ.อ. รับรองหรือผานการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ท่ี ก.พ.อ. กําหนดและรับรองหนวยจัด

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอาจแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไปกอน โดยตองเขารับการอบรม
หลักสูตรดังกลาว  ภายในระยะเวลา ๒ ป  นับตั้งแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด

ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑ : วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒)/ ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๔



๑๖

บทที่ ๔

ตําแหนงประเภท  วิชาชีพเฉพาะ



๑๗

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิทยาการคอมพิวเตอร

ช่ือตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ (๓-๑-๐๑-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร
โดยใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเก่ียวกับงาน
เฉพาะดาน หรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิด
ใหมเก่ียวกับเนื้อหาของงาน เพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิทยาการคอมพิวเตอร พัฒนาและ
ประยุกตใชความรูและประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอรูปแบบ และเทคนิคเก่ียวกับงาน
วิทยาการคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ
พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ โครงการวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอรให
เปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือบรรลุภารกิจเปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิทยาการคอมพิวเตอรเปนอยางมาก วาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร หรือเพ่ือเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทางแกไข
ปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ผึกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือให
คําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ เปนผูทรงคุณวุฒิในดานวิทยาการคอมพิวเตอรใหกับหนวยงานตางๆ
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอ่ืน



๑๘

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือถายทอดความรูความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการคอมพิวเตอร เขา
รวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร ท้ังในและ
ตางประเทศเพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือให

บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการ
เขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ  กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืนโดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในมหาวิทยาลัย รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา    แนะนํา   วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษทางดานวิชาการคอมพิวเตอรในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู
และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงาน
ไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ  มาแลวไมนอยกวา  ๒ ป

หรือ ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ.กําหนด และ

๓. ปฏิบัติงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิทยาการคอมพิวเตอร

ช่ือตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๑-๐๑-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยใช
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร และ
นํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมาย
และวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมี
ความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรู เก่ียวกับงาน ตลอดจนให
คําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาการคอมพิวเตอร ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๒. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิทยาการคอมพิวเตอร      วางแนวทางการ

ออกแบบวิจัย พัฒนา และประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนางานวิทยาการ
คอมพิวเตอร ใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด

(๒)  เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิดความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิทยาการคอมพิวเตอร หรือกําหนดทิศทางของการ
ศึกษาวิจัยใหสอดคลองกับมาตรฐาน เพ่ือพัฒนางานวิทยาการคอมพิวเตอร หรือเพ่ือเสนอความเห็น
เก่ียวกับปญหา และหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและขอบเขตกวางขวางมากทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัย
ท่ีสําคัญทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร  เปนผูทรงคุณวุฒิในดานวิทยาการคอมพิวเตอรใหกับหนวยงานตางๆ ให
คําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี และใหคําแนะนําเก่ียวกับ
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นโยบาย แผนงาน และโครงการของมหาวิทยาลัย หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และบรรลุ
ภารกิจท่ีกําหนดไว เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้งเปนผูแทนของมหาวิทยาลัย
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร ท้ัง
ในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) – (๓) ดังกลาว
ขางตนแลว ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย
สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน
และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของมหาวิทยาลัย
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืนโดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในมหาวิทยาลัย รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา    แนะนํา   วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยาก
ซับซอนมาก เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร ใหบุคคลหรือหนวยงาน
สามารถดําเนินงานไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือใหบุคคลหรือ
หนวยงานไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบตัิการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิทยาการคอมพิวเตอร

ช่ือตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๑-๐๑-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ
งานทักษะ  และประสบการณสูงมากในงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไข
ปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมากโดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติงานท่ีตองตดัสินใจหรือแกปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑.  ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติดานวิทยาการคอมพิวเตอรข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน ควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด
(๒)  ศึกษา  คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยท่ีมีความยุงยากซับซอน

พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการแกไขปญหาเก่ียวกับงาน
ดานวิทยาการคอมพิวเตอร เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือให
คําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในดานวิทยาการคอมพิวเตอร  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ
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(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) – (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑)  ประสานการทํางานภายในมหาวิทยาลัย หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว  เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในมหาวิทยาลัย รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา    แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ท่ี
ยุงยากซับซอนแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ัง
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ให
สามารถนําไปประยุกตใชในการแกปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ   วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล
เพ่ือใหสอดคลองสนบัสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ.กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร       หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๒๔

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิทยาการคอมพิวเตอร

ช่ือตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๑-๐๑-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ
ความชํานาญงานทักษะ  และประสบการณสูงในงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไข
ปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนคอนขางมาก โดนกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑.  ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกต และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานของเครื่อง การ
ติดตั้งระบบเครื่อง ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของเครื่องและอุปกรณ เพ่ือใหได อุปกรณ
คอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหนวยงาน ทันสมัย และตรงตามความตองการและลักษณะ
การใชงานของหนวยงาน

(๒) ออกแบบระบบงาน ขอมูล การประมวลผล การสื่อสาร ระบบขายงาน ชุดคําสั่ง
และฐานขอมูล ตามความตองการของหนวยงาน ติดตั้ง บํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร ระบบอุปกรณ
ตางๆ ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งประยุกต เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางราบรื่น สนองตอความตองการของผูรับบริการ

(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ดานวิทยาการคอมพิวเตอร
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพรผลงานทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือหาวิธีการในการแกปญหาเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร หรือเพ่ือ
พัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานวิทยาการคอมพิวเตอร ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและ



๒๕

ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขา
รวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๕) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) – (๔) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา

เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคล    หรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา    แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรูทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถดําเนินงาน
ไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผู ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร

กําหนดเวลา๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผู ท่ี มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือ ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ.กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร       หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๒๖

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๒๗

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิทยาการคอมพิวเตอร

ช่ือตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๑-๐๑-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการใน

การทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑.  ดานการปฏิบัติการ
(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่ง
สําเร็จรูป เพ่ืออํานวยการใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดําเนินไปอยางราบรื่นและ
สอดคลองกับความตองการของหนวยงาน

(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําสั่ง และคูมือคําอธิบาย
ชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานท่ีไดวางแผนไวแลว ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไข
ขอผิดพลาดของคําสั่ง เพ่ือใหระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางถูกตอง แมนยําและมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอรใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมา
ฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓. ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย



๒๘

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับ
ทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการได
ทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร
๒. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๒๙

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน การพยาบาล

ช่ือตําแหนงในสายงาน พยาบาล

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ (๓-๖-๐๓-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานการพยาบาล โดยใช
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเก่ียวกับงานเฉพาะ
ดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหม
เก่ียวกับเนื้อหาของงาน เพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือ
ถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการพยาบาล พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานการพยาบาลท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน

(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยดานการพยาบาลให
เปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการพยาบาลเปนอยางมาก วางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิเทศสัมพันธ ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล หรือเพ่ือ
เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน ท่ีมี
ความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการ
พยาบาลและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ี
ปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานการพยาบาลเพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การพยาบาลในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะเปนผูทรงคุณวุฒิในดานการพยาบาลใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง



๓๐

ตางๆ ทางดานการพยาบาลแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือถายทอดความรู
ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานการพยาบาล เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เก่ียวกับงานการพยาบาลท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหนวยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือให

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใน
การเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษ ทางดานการพยาบาลในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานการพยาบาล เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการพยาบาล หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๓๑

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน การพยาบาล

ช่ือตําแหนงในสายงาน พยาบาล

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๖-๐๓-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานการพยาบาล โดยใช
ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานการพยาบาล และนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานวิชาการพัสดุท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาล พัฒนาและประยุกตใชความรู
วิธีการ เทคนิคตางๆ เพ่ือคิดคนการใหบริการและสงเสริมสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ และสุขภาวะท่ีดี
ของประชาชน

 (๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิดความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการพยาบาล หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให
สอดคลองกับมาตรฐาน รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการพยาบาล เพ่ือพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการพยาบาล ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานการพยาบาลและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการพยาบาล เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การดําเนินการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพร
ความรูทางดานการพยาบาล เปนผูทรงคุณวุฒิในดานการพยาบาลใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา
แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี และใหคําแนะนําเก่ียวกับนโยบาย



๓๒

แผนงาน หรือโครงการของมหาวิทยาลัย หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจท่ี
กําหนดไว เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยหรือ
ของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานการพยาบาลท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนการ

ทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานการพยาบาล ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการพยาบาล เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ



๓๓

๓. ปฏิบัติงานดานการพยาบาล หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๓๔

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน การพยาบาล

ช่ือตําแหนงในสายงาน พยาบาล

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๖-๐๓-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ
ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการพยาบาล ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการพยาบาล ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานพยาบาลข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน หรือภาวะวิกฤต ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพ่ือใหผูปวยปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานพยาบาล เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

(๒) คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปญหาภาวะเสี่ยง คาดการณและวางแผนชวยเหลือ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผูปวย

(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานการพยาบาล เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานการ
พยาบาล หรือเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานพยาบาล
พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลเฉพาะทางท่ีมีความยุงยากซับซอน เปนท่ีปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานการพยาบาล เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๔)  ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานพยาบาล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม



๓๕

คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๕)  ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๔) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทใน

การเจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ี

ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานการพยาบาลท่ียุงยากซับซอนแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการพยาบาล หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๓๖

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๓๗

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน การพยาบาล

ช่ือตําแหนงในสายงาน พยาบาล

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๖-๐๓-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ
ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการพยาบาล ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา ทดลอง วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหา
ในงานท่ียุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานบรรณารักษท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานพยาบาลข้ันสูงตามมาตรฐานวิชาชีพในการใหการพยาบาลแกผูปวย หรือ

ปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผูชวยแพทยในการรักษา บําบัด หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัย
และการปองกันโรค เพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพท่ีซับซอน และปรับปรุงการบริการพยาบาล รวมท้ัง
การปรับใชการบําบัด เครื่องมือพิเศษ ใหสอดคลองกับภาวะของโรค เพ่ือชวยเหลือในกรณีรีบดวนได
อยางทันทวงที

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห วิจัย ดานการพยาบาล
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานการพยาบาล
เพ่ือพัฒนางานวิชาการและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๔)  วางแผนโครงการ ประสานงาน สนับสนุน และอํานวยการผลิตบุคลากรทางการ
พยาบาล กําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานพยาบาล เพ่ือวางแนวทาง สนับสนุน
สงเสริม และพัฒนางานพยาบาล

(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานการพยาบาล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม



๓๘

คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๖) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๕) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานการพยาบาลแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดานการ
พยาบาล ท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
พยาบาลระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
พยาบาลระดับปฏิบัติการ ขอ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานการพยาบาล หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๓๙

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๔๐

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน การพยาบาล

ช่ือตําแหนงในสายงาน พยาบาล

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๖-๐๓-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานการพยาบาล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการใหการพยาบาลแกผูปวย
หรือปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผูชวยแพทยในการรักษา บําบัด หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและปองกันโรค เพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสม และปลอดภัย

(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให
การชวยเหลือ ไดอยางถูกตองเหมาะสม ทันสถานการณ และทันเวลา

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และเผยแพรผลงานทางดานการ
พยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๔) รวมวางแผนโครงการ และประสานงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานพยาบาลลุลวงตาม
วัตถุประสงคของหนวยงาน ศึกษา วิเคราะห เพ่ือรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการบริการพยาบาล

(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓. ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว



๔๑

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการพยาบาล

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับงานการพยาบาล
เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานีท้างการพยาบาล
   ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานีท้างการพยาบาล

๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานีท้างการพยาบาล
และ
๒. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๔๒

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิศวกรรมไฟฟา

ช่ือตําแหนง วิศวกรไฟฟา

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ (๓-๗-๐๒-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในดานวิศวกรรมไฟฟาโดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเก่ียวกับงานเฉพาะดานหรือ
เฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเก่ียวกับ
เนื้อหาของงาน เพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือ
ถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑.  ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิศวกรรมไฟฟา พัฒนาและประยุกตใช

ความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบงานและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟาให
เปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือบรรลุภารกิจเปาหมายนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิศวกรรมไฟฟาเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบวิธีปฏิบัติทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา
หรือเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ดานท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
วิศวกรรมไฟฟาและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การดําเนินการ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
วิศวกรรมไฟฟาในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะ เปนผูทรงคุณวุฒใินดานวิศวกรรมไฟฟาใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ ทางดานวิศวกรรมไฟฟาแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือถายทอดความรู



๔๓

ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานวิศวกรรมไฟฟา เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือ
เจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือให

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใน
การเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืนโดยมีบทบาท

ในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในมหาวิทยาลัย รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอน

มากเปนพิเศษทางดานวิศวกรรมไฟฟาในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือตําแหนง

ประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๔๔

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิศวกรรมไฟฟา

ช่ือตําแหนง วิศวกรไฟฟา

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๖-๐๓-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานวิศวกรรมไฟฟาโดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของ
งาน หรืองานพัฒนาทฤษฎีหลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟา และนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานวิศวกรรมไฟฟา ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ี
ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมไฟฟา วางแนวทางการออกแบบ

วิจัยพัฒนา และประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟา ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิดความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิศวกรรมไฟฟาหรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให
สอดคลองกับมาตรฐาน เพ่ือพัฒนางานวศิวกรรมไฟฟา หรือเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหา
วิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากซับซอนและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานวิศวกรรมไฟฟา
เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๓) กลั่นกรอง และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ของงานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือประโยชนสูงสุดในการใชงานของหนวยงาน

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา เปนผูทรงคุณวุฒิในดานวิศวกรรมไฟฟาใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา



๔๕

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีและใหคําแนะนําเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจท่ี
กําหนดไว เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษา
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟาท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

(๕) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) – (๔) ดังกลาว
ขางตนแลว ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย
สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด รวมวางแผนการ

ทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและ
สัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืนโดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ัง

ในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอน

มาก เพ่ือสรางวามรูความเขาใจเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟาใหบุคคลในหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๔๖

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๔๗

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิศวกรรมไฟฟา

ช่ือตําแหนง วิศวกรไฟฟา

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๗-๐๒-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถ ความชํานาญ
งานทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานวิศวกรรมไฟฟา  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาในงานท่ีตองยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดย
ใชความรูความสามารถ ประสบการณ และการทํางานสูงมากในการทํางานดานวิศวกรรมไฟฟา
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหางานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑.  ดานการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุม วางแผนโครงการ และอํานวยการทดสอบรูปแบบและข้ันตอนการกอสราง

การผลิต การติดตั้งและบํารุงรักษาระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร ระบบปองกันฟาผา ระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือความถูกตอง ปลอดภัยตอการใชงานและควบคุม
การตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟาเพ่ือเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

 (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยท่ียุงยากซับซอน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา
เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของ
งานให มี คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่ ง ข้ึน หรือหาวิธีการในการแก ไขปญหาเ ก่ียวกับดาน
วิศวกรรมไฟฟา เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๓ ) กํ า กับดู แลการจัด ทํ า  และตรวจสอบรายละเ อียด คุณลั กษณะเฉพาะ
(Specification) เก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือประโยชนสูงสุดในการใชงานของหนวยงาน

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในดานวิศวกรรมไฟฟา ใหคําปรึกษา แนะนํา  ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ



๔๘

เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๕) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) – (๔) ดังกลาว
ขางตนแลว ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย
สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ัง

ในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานวิศวกรรมไฟฟาท่ียุงยากซับซอนแก

ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงานรวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากลเพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป หรือตําแหนง

ประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๔๙

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิศวกรรมไฟฟา

ช่ือตําแหนง วิศวกรไฟฟา

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๗-๐๒-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถ ความชํานาญ
งานทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิศวกรรมไฟฟา  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกปญหา
ในงานท่ีตองยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานวิศวกรรมไฟฟาท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑.  ดานการปฏิบัติการ
(๑) วางแผน วางโครงการทางวิศวกรรมไฟฟากําหนดรายละเอียดและประมาณราคาใน

การสราง ติดตั้ง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ เพ่ือใหระบบมีความถูกตอง
ปลอดภัย และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟาจัดทํา
เอกสารวิชาการ  คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือ
หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิศวกรรมไฟฟา หรือเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๓) ตรวจสอบวิเคราะหขอมูล เพ่ือพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟาใหมีความถูกตองปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในดานวิศวกรรมไฟฟา ใหคําปรึกษา แนะนํา  ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๕) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) – (๔) ดังกลาว
ขางตนแลว ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย



๕๐

สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน ของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานตาม แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกใน

ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานวิศวกรรมไฟฟาแกผูใตบังคับบัญชา

นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงานรวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน
วิศวกรรมไฟฟาท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟาระดับ
ปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรไฟฟาระดับ
ปฏิบัติการ ขอ ๓ และ

๓. ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๕๑

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิศวกรรมไฟฟา

ช่ือตําแหนง วิศวกรไฟฟา

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๗-๐๒-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟา ภายในการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑.  ดานการปฏิบัติการ
(๑) ออกแบบ คํานวณ วางแผนผังทางดานวิศวกรรมไฟฟา ตรวจสอบแกไขแบบกําหนด

รายละเอียด ประมาณราคาเก่ียวกับการสราง ติดตั้ง ซอมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา อุปกรณ
เครื่องมือไฟฟา เพ่ือใหมีระบบมีความถูกตอง ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย  พัฒนา เก็บรวบรวมขอมูลทางวิศวกรรมไฟฟา
ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานและพลังงาน

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ถายทอดเทคโนโลยี ในสาขา
วิศวกรรมไฟฟา ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษา
ท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ี

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลเุปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิศวกรรมไฟฟา

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน



๕๒

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิศวกรรมไฟฟา
เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

๑.๑  ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานีท้างดานวิศวกรรมไฟฟา
๑.๒  ไดรับปริญญาโท  หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานีท้างดานวิศวกรรมไฟฟา
๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางดานวิศวกรรมไฟฟา

และ
๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๕๓

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิศวกรรมโยธา

ช่ือตําแหนง วิศวกรโยธา

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ (๓-๗-๐๓-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษ ในดานวิศวกรรมโยธา โดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎีหลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเก่ียวกับงานเฉพาะดานหรือ
เฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเก่ียวกับ
เนื้อหาของงาน เพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือ
ถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิศวกรรมโยธา พัฒนาและประยุกตใช

ความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบงานและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยดานวิศวกรรมโยธา ให
เปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือบรรลุภารกิจ เปาหมายนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิศวกรรมโยธาเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบวิธีปฏิบัติทางดานวิศวกรรมโยธา
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา
หรือเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ดานท่ีมีความยุงยากซับซอนและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
วิศวกรรมโยธาและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การดําเนินการ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
วิศวกรรมโยธาในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะ เปนผูทรงคุณวุฒใินดานวิศวกรรมโยธาใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ ทางดานวิศวกรรมโยธาแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือถายทอดความรู



๕๔

ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานวิศวกรรมโยธา เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือ
เจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืนโดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอน

มากเปนพิเศษทางดานวิศวกรรมโยธาในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือตําแหนง

ประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๕๕

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิศวกรรมโยธา

ช่ือตําแหนง วิศวกรโยธา

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๗-๐๓-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานวิศวกรรมโยธา โดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของ
งาน หรืองานพัฒนาทฤษฎีหลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิศวกรรมโยธา และนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานวิศวกรรมโยธา ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ี
ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโยธา วางแนวทางการออกแบบ

วิจัยพัฒนา และประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนางานวิศวกรรมโยธาใหเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด

 (๒) ใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติ แบบ แผนผัง แบบกอสราง รายการคํานวณตางๆ
เพ่ือใหการกอสรางตรงตามวัตถุประสงคการใชงานและมีประสิทธิภาพสูง

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิศวกรรมโยธาเปนอยางมาก หรือกําหนด
ทิศทางของการศึกษา วิจัยใหสอดคลองกับมาตรฐาน เพ่ือพัฒนางานวิศวกรรมโยธา หรือเพ่ือเสนอ
ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
ทางดานวิศวกรรมโยธา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรมโยธาและดานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญ
ทางดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

 (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
วิศวกรรมโยธาเปนผูทรงคุณวุฒิในดานวิศวกรรมโยธาใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา



๕๖

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีและใหคําแนะนําเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจท่ี
กําหนดไว เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษา
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

(๕) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) – (๔) ดังกลาว
ขางตนแลว ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย
สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษามอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืนโดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา  รวมท้ังท่ี

ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอน

มาก เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับวิศวกรรมโยธาใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๕๗

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๕๘

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิศวกรรมโยธา

ช่ือตําแหนง วิศวกรโยธา

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๗-๐๓-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถ ความชํานาญ
งานทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานวิศวกรรมโยธา  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกปญหา
ในงานท่ีตองยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดย
ใชความรูความสามารถ ประสบการณ  และการทํางานสูงมากในการทํางานดานวิศวกรรมโยธา
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหางานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) สํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน

กอสราง งานบํารุง งานบูรณะซอมแซม งานอํานวยความปลอดภัย หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความยุงยากและซับซอนมาก เพ่ือใหเปนไปตามหลักวิชาการ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด

(๒) ตรวจสอบแบบแปลน โครงสราง สภาพการใชงานของอาคารหรือโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
มีความยุงยากและซับซอน ตรวจสอบสัญญากอสราง บํารุง บูรณะซอมแซม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
และเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนด

(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยท่ียุงยากซับซอน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับดานวิศวกรรมโยธา
เปนทีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในดานวิศวกรรมโยธา ใหคําปรึกษา แนะนํา  ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ



๕๙

เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๕) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) – (๔) ดังกลาว
ขางตนแลว ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย
สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนนิงานรวมกัน

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานวิศวกรรมโยธา ท่ียุงยากซับซอนแก

ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงานรวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากลเพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป หรือตําแหนง

ประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๖๐

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิศวกรรมโยธา

ช่ือตําแหนง วิศวกรโยธา

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๗-๐๗-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถ ความชํานาญ
งานทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิศวกรรมโยธา  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกปญหา
ในงานท่ีตองยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานวิศวกรรมโยธาท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) วางแผน ออกแบบ พัฒนา ดัดแปลง ประดิษฐอุปกรณเครื่องมือ และการคํานวณ

ดานวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมการกอสรางในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํารวจ บูรณะ
ซอมแซมบํารุงรักษา ในงานดานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหมีความถูกตอง ปลอดภัย และเปนไปตามหลัก
วิชา

(๒) ตรวจสอบแบบแปลน โครงสราง สภาพการใชงานของอาคารหรือโครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีมีความยุงยากและซับซอน ตรวจสอบสัญญากอสราง บํารุง บูรณะซอมแซม เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนด

(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานวิศวกรรมโยธาจัดทํา
เอกสารวิชาการ  คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิศวกรรมโยธา
ตดิตามและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือ
หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา หรือเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

 (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในดานวิศวกรรมโยธา ใหคําปรึกษา แนะนํา  ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ



๖๑

(๕) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) – (๔) ดังกลาว
ขางตนแลว ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย
สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน ของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานตาม แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกใน

ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานวิศวกรรมโยธา แกผูใตบังคับบัญชา

นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงานรวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน
วิศวกรรมโยธาท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธาระดับ
ปฏิบัติการ ขอ ๒

     กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธาระดับ
ปฏิบัติการ ขอ ๓ และ

๓. ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๖๒

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิศวกรรมโยธา

ช่ือตําแหนง วิศวกรโยธา

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๗-๐๓-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรรมโยธา ภายในการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุมหรือชวยควบคุมการ

กอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธา สํารวจ บูรณะซอมแซม บํารุงรักษา เพ่ือใหมีความถูกตอง ปลอดภัย
และเปนไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธา

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติตางๆ ทางดาน
วิศวกรรมโยธา ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหงานมีคุณภาพและมาตรท่ีดี

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน   ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ี

๒.  ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลเุปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิศวกรรมโยธาแก

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิศวกรรมโยธา
เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
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ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

๑.๑  ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานีท้างดานวิศวกรรมศาสตร
ดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

๑.๒  ไดรับปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานีท้างดานวิศวกรรมศาสตร
ดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานีท้างดานวิศวกรรมศาสตร
ดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
และ

๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน สถาปตยกรรม

ช่ือตําแหนงในสายงาน สถาปนิก

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ (๓-๗-๐๗-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานสถาปตยกรรม โดยใช

ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเก่ียวกับงานเฉพาะ
ดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหม
เก่ียวกับเนื้อหาของงาน เพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง หรือ
ถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานสถาปตยกรรม พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานสถาปตยกรรมท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน

(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยดานสถาปตยกรรมให
เปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานสถาปตยกรรมเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานสถาปตยกรรม
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานสถาปตยกรรม
หรือเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ดานท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
สถาปตยกรรมและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานสถาปตยกรรม เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
สถาปตยกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะเปนผูทรงคุณวุฒิในดานสถาปตยกรรมใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ ทางดานสถาปตยกรรมแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือถายทอดความรู
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ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานสถาปตยกรรม เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือ
เจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานสถาปตยกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานสถาปตยกรรม เพ่ือใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษ ทางดานวิชาการสถาปตยกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู และ
สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานสถาปตยกรรม เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน สถาปตยกรรม

ช่ือตําแหนงในสายงาน สถาปนิก

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๖-๐๗-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานสถาปตยกรรม โดยใชความรู

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของ
งานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานสถาปตยกรรม และนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานสถาปตยกรรมท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
 ๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรม พัฒนาและประยุกตใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานสถาปตยกรรม

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานสถาปตยกรรม และเผยแพรผลงานท่ี
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานสถาปตยกรรม หรือกําหนดทิศทาง
ของการศึกษาวิจัยใหสอดคลองกับมาตรฐาน เพ่ือพัฒนางานสถาปตยกรรม หรือเพ่ือเสนอความเห็น
เก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดาน
สถาปตยกรรม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานสถาปตยกรรม และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดาน
สถาปตยกรรม เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพร
ความรูทางดานสถาปตยกรรม เปนผูทรงคุณวุฒิในดานสถาปตยกรรมใหกับหนวยงานตางๆ ให
คําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี และใหคําแนะนําเก่ียวกับ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง



๖๗

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
และบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว เขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เปนผูแทน
ของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงาน
สถาปตยกรรม ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองมีประสิทธิภาพ

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนการ

ทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานสถาปตยกรรม เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรม หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๖๘

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๖๙

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน สถาปตยกรรม

ช่ือตําแหนงในสายงาน สถาปนิก

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๗-๐๗-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ

ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานสถาปตยกรรม ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานสถาปตยกรรม ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
    (๑) วางแผน วิเคราะห คํานวณ ออกแบบ จัดทําแบบ อํานวยการสรางแบบทาง

สถาปตยกรรมตรวจสอบและใหคําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบ คํานวณโครงสรางและเขียนแบบ
อาคารเพ่ือการกอสรางและซอมแซม รวมถึงงานอนุรักษทางสถาปตยกรรม ใหแนวทางแกสถาปนิก
และวิศวกร เพ่ือออกแบบอาคารใหเปนไปตามความเหมาะสมและตามความประสงคของแตละงาน
ตรวจพิจารณาและแกไขการออกแบบ และการคํานวณโครงสราง ตรวจและควบคุมการออกแบบ
ตกแตงภายในอาคาร การประมาณราคาคากอสราง ออกแบบอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ดวยตนเอง
ในกรณียุงยากซับซอนมาก หรือเปนงานท่ีมีงบประมาณสูงมาก พิจารณาคนควา เพ่ือการออกแบบ
อาคารใหเหมาะสมตามสภาพตางๆ ตรวจและพิจารณาลงนามรับรองแบบอาคารของหนวยงานตางๆ
ท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานสถาปตยกรรม เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดาน
สถาปตยกรรม เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานสถาปตยกรรม เพ่ือใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ



๗๐

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในดานสถาปตยกรรม ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานสถาปตยกรรมท่ียุงยากซับซอนแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ



๗๑

๓. ปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน สถาปตยกรรม

ช่ือตําแหนงในสายงาน สถาปนิก

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๗-๐๗-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานสถาปตยกรรม ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไข
ปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานสถาปตยกรรม ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจสอบและใหคําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบ คํานวณโครงสรางและเขียนแบบ
อาคารเพ่ือการกอสรางและซอมแซม รวมถึงงานอนุรักษทางสถาปตยกรรม ใหแนวทางแกสถาปนิก
และวิศวกร เพ่ือออกแบบอาคารใหเปนไปตามความเหมาะสมและตามความประสงคของแตละงาน
ตรวจพิจารณาและแกไขการออกแบบ และการคํานวณโครงสราง ตรวจและควบคุมการออกแบบ
ตกแตงภายในอาคาร การประมาณราคาคากอสราง ออกแบบอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ดวยตนเอง
ในกรณียุงยากหรือเปนงานท่ีมีงบประมาณสูง พิจารณาคนควาเพ่ือการออกแบบอาคารใหเหมาะสม
ตามสภาพตางๆ ตรวจและพิจารณาลงนามรับรองแบบอาคารของหนวยงานตางๆ ท่ีกําหนดไวใน
กฎหมาย

(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานสถาปตยกรรม จัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพรผลงานทางดานสถาปตยกรรม ติดตาม
และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานสถาปตยกรรม เพ่ือหา
วิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม หรือเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานสถาปตยกรรม ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
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คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลวตอง
ทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานสถาปตยกรรมแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
สถาปตยกรรมท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก
ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก
ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
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๓. ปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน สถาปตยกรรม

ช่ือตําแหนงในสายงาน สถาปนิก

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๗-๐๗-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับสถาปตยกรรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษารายละเอียด เชน ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีจะกอสราง งบประมาณ จุดประสงคของการ

ใชประโยชน กฎหมายเก่ียวกับการออกแบบและกอสรางอาคาร และวิเคราะหขอมูลทาง
สถาปตยกรรมเพ่ือคํานวณรางแบบ ออกแบบ เขียนแบบ กําหนดรายละเอียด และประมาณราคา
เก่ียวกับการกอสรางอาคารหรือการตกแตงตอเติมอาคาร สถานท่ีและสิ่งกอสรางตางๆ ทํารูปจําลอง
อาคารและสิ่งกอสรางออกแบบ แกไข ดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางท่ีชํารุด งานปรับปรุงซอมแซม
และตอเติม รวมถึงงานอนุรักษทางสถาปตยกรรมท้ังไทยและสากล เพ่ือใหถูกตองตามหลักวิชาการ
ประหยัด และสอดคลองตามขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ

(๒) ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แกไขปญหาขอขัดของตางๆ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
ออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบ อาคารสิ่งกอสรางตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ ควบคุมการกอสราง
และตกแตงอาคาร เพ่ือใหถูกตองตามแบบและหลักสถาปตยกรรมไทยหรือสากล

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
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(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานสถาปตยกรรม

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชนความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานสถาปตยกรรม
เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
    ๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสถาปตยกรรมศาสตร

 ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสถาปตยกรรมศาสตร
๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสถาปตยกรรมศาสตร

และ
 ๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๗๗

บทที่ ๕

ตําแหนงประเภท เช่ียวชาญเฉพาะ



๗๘

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิเคราะหนโยบายและแผน

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๑-๐๓-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน โดย

ใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิเคราะหนโยบาย
และแผน และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาใน
งานท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนให
คําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานวิเคราะหนโยบายและแผนท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการ
ทํางานท่ียุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบ
สําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานงานวิเคราะหนโยบายและแผน พัฒนาและ
ประยุกตใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนา
ระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานวิเคราะหนโยบายและแผน และ
เผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิเคราะหนโยบาย
และแผน วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเคราะห
นโยบายและแผน เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานนโยบายและแผน ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิเคราะห
นโยบายและแผน และดานท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานนโยบายและแผน เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการ

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือให



๗๙

สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามท่ีไดรับแตงตั้งเปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
ควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยม

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความขาใจเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถ
ดําเนินงานไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิเคราะหนโยบายและแผน เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๘๐

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๘๑

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิเคราะหนโยบายและแผน

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๑-๐๓-๓)

หนาท่ีความรับผดิชอบหลัก
ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ

ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานท่ี
ตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน
ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมและการ
ปฏิบัติงานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมากโดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานวิเคราะหนโยบายและ
แผน ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานงานวิเคราะหนโยบายและแผนข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและแผน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน
เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของ
งานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดาน
วิเคราะหนโยบายและแผน

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานวิเคราะหนโยบายและแผน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ



๘๒

แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ัง

ในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานวิเคราะหนโยบายและแผนท่ียุงยาก
ซับซอนแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถ
นําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากลเพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๘๓

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิเคราะหนโยบายและแผน

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๑-๐๓-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาใน
งานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ดานวิเคราะหนโยบายและแผนท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการ
ทํางานท่ียุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ
ตลอดจนกํากับตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดนโยบาย

(๒) จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ
ตางๆ ซึ่งเปนแผนงานของหนวยงานท้ังหมด เพ่ือใหการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ไดบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานวิเคราะหนโยบายและแผน
จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิเคราะห
นโยบายและแผน เพ่ือพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิเคราะหนโยบายและแผน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๕) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด



๘๔

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการทํางาน

ตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรูทางดานวิเคราะหนโยบายและ
แผนแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษาผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานได
อยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน
วิเคราะหนโยบายและแผนท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
    กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผู มี คุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒
    กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผู มี คุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓
    หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงือ่นไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๘๕

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิเคราะหนโยบายและแผน

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๑-๐๓-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการใน

การทํางานปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ชวยศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดนโยบาย

(๒) จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ
ตางๆ ซึ่งเปนแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ไดบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.  ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา เบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิเคราะหนโยบาย

และแผน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบ
ขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน



๘๖

(๒) จัดทําขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิเคราะห
นโยบายและแผน เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการได
ทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒอิยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๘๗

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน นิติการ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นิตกิร

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๑-๐๔-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานนิติการ โดยใชความรู

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของ
งานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานนิติการ และนํามาประยุกตใช
ในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานนิติการ ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผู เชี่ยวชาญดานนิติการ พัฒนาและประยุกตใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานนิติการ และเผยแพรผลงานท่ี
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานนิติการ วางหลักเกณฑในการ
วิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานนิติการ เพ่ือพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานนิติการ เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมี
ความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานนิติการ ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานนิติ
การ และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ี
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานนิติการเพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานนิติการ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานนิติการท้ัง



๘๘

ในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานนิติการ ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานงานนิติการและกฎหมายตางๆ เพ่ือใหบุคคลท่ัวไป
ไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๘๙

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน นิติการ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นิติกร

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๑-๐๔-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ

ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานนิติการ ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือ
แกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานนิติการ ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานนิติการข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน ท่ีตองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณทางดานกฎหมายสูงมาก ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานนิติการ
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานนิติการ เพ่ือกอใหเกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานนิติการ

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานนิติการ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข



๙๐

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
               (๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ
เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

    (๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม
ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๔. ดานการบริการ
    (๑) ให คําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานนิติการท่ียุ งยากซับซอนแก

ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

    (๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร
               (๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานนิติการหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยศึกษากําหนด



๙๑

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน นิติการ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นิติกร

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๑-๐๔-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ

ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานนิติการ ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา ทดลอง วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหา
ในงานท่ียุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรบัมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานนิติการท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมากมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับและ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) รางหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ศึกษา วิเคราะห
เสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตางๆท่ี
เก่ียวกับงานกฎหมาย เพ่ือปรับปรุงใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน

(๒) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ
เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

(๓) ดําเนินคดีรวมกับพนักงานอัยการ สอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัย
ของบุคลากร การรองทุกข หรืออุทธรณ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใสและ
เปนธรรม

(๔) พิจารณา ตีความ ตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเก่ียวกับระเบียบของ
ทางราชการท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือหาทางแกไขท่ีเหมาะสมและเปน
ประโยชนกับหนวยงาน

(๕) ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือวิจัยดานงานนิติการและกฎหมายตางๆ จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานนิติการ เพ่ือพัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๖) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานนิติการ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ



๙๒

งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๗) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๖) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนนิงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู  ทางดานนิติการแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
สถาปตยกรรมท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร
ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร
ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
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๓. ปฏิบัติงานดานนิติการ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๙๔

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน นิติการ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นิติกร

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๑-๐๔-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานนิติการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) รางหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ จัดทํานิติกรรมหรือ
เอกสารท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย และขอเท็จจริงในการรางกฎหมาย เสนอความเห็นในการตีความ
และวินิจฉัยปญหากฎหมาย ตอบขอหารือปญหากฎหมายและทางปฏิบัติทางกฎหมาย ศึกษา คนควา
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานกฎหมาย เพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

(๒) สอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยของบุคลากรและการรองทุกข หรือ
อุทธรณ การดําเนินการทางคดี การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางแพง ติดตามและประสานงาน
การดําเนินคดี เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรอลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.  ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานกฎหมาย รวมท้ัง

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับขอกฎหมาย เพ่ือให
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชานิติศาสตร
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชานิติศาสตร
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชานิติศาสตร

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บริหารงานบุคคล

ช่ือตําแหนงในสายงาน บุคลากร

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๑-๐๕-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคลโดยใช ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิง
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดาน
การบริหารงานท่ัวไป และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไข
ปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจน
ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
กํากับหนวยงานดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ี
รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
 ๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พัฒนาและ
ประยุกตใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนา
ระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 (๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และ
เผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัติทางดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ัวไปเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความ
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการบริหารงาน
ทรพัยากรบุคคล เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ
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 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆ เก่ียวกับงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจงูใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถ
ดําเนินงานไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคคลท่ัวไป
ไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
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๓. ปฏิบัติงานดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บริหารงานบุคคล

ช่ือตําแหนงในสายงาน บุคลากร

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๑-๐๕-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ

ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา  วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
งาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
    (๑) ปฏิบัติการดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน ท่ีตองใชความรู

ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณทางดานบริหารงานทรัพยากรบุคคลสูงมาก เพ่ือ
จัดทํา ปรับปรุง ขอเสนอแนวทาง กฎ ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนางาน ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานบุคคลเพ่ือใหเปนไปตามท่ีมาตรฐานกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบ
และมาตรฐานของงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ



๑๐๐

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ี
ยุงยากซับซอน แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ัง
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะให
สามารถนําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานบริหารงานทรัพยากรบุคคลหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๐๑

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บริหารงานบุคคล

ช่ือตําแหนงในสายงาน บุคลากร

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๑-๐๕-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ

ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือ
แกไขปญหาในงานท่ียุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางาน
ท่ียุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ
ตลอดจนกํากับและตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนอัตรากําลัง การ
กําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย การจัดทําทะเบียนประวัติ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การ
สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลอ่ืน การพิจารณา
ดําเนินการทางวินัย วินิจฉัยและแกปญหาขอขัดของตางๆ ในเรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง ตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบท่ีเก่ียวของ

(๒) ดําเนินการสรางและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือ เก่ียวกับการวัดและประเมินตางๆ เชน
การประเมินคางานของตําแหนง การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของ
บุคคล เปนตนเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารงานบุคคลของสวนราชการ

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร
ผลงานทางดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และพิจารณาเสนอความเห็น เพ่ือแกไขระเบียบ
ปฏิบัติเก่ียวกับงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน เพ่ือพัฒนางานวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม



๑๐๒

ประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๕) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๔) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิต์ามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ัง
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากร ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากร ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ



๑๐๓

๓. ปฏิบัติงานดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๐๔

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บริหารงานบุคคล

ช่ือตําแหนงในสายงาน บุคลากร

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๑-๐๕-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เชน การกําหนดตําแหนงและ
อัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดหา แกไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประวัติการรับราชการ การเลื่อน
เงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคล การจัดสรรทุน การดําเนินการ
เรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน การพิจารณาดําเนินการทางวินัย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบท่ีเก่ียวของ

 (๒) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหปญหาในการ
สรรหาและพัฒนาบุคลากร รวบรวมรายละเอียดขอมูล เพ่ือประกอบการดําเนินงานเก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และประกอบการวางระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑเก่ียวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.  ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย



๑๐๕

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการ
ไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ได
ทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๐๖

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บริหารงานท่ัวไป

ช่ือตําแหนงในสายงาน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๑-๐๖-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานการบริหารงานท่ัวไป

โดยใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานการบริหารงาน
ท่ัวไป และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาใน
งานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนให
คําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
กํากับหนวยงานดานการบริหารงานท่ัวไปท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการ
ทํางานท่ียุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบ
สําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานท่ัวไป พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานบริหารงานท่ัวไป และเผยแพรผลงาน
ท่ีกอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิเทศสัมพันธ วางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการบริหารงานท่ัวไป
เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและ
หาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิเทศสัมพันธ ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานการบริหารงานท่ัวไป และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการบริหารงานท่ัวไป
เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานการบริหารงานท่ัวไป ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง



๑๐๗

เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานการบริหารงานท่ัวไปท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงาน
ไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานการบริหารงานท่ัวไปเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการบริหารงานท่ัวไป หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๑๐๘

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๐๙

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บริหารงานท่ัวไป

ช่ือตําแหนงในสายงาน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๑-๐๖-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ

ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา คนควา  วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน
ท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานการบริหารงานท่ัวไปท่ียุงยากซับซอน ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไปในสํานักงาน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานการบริหารงานท่ัวไป เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานการ
บริหารงานท่ัวไป

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานการบริหารงานท่ัวไป ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข



๑๑๐

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานการบริหารงานท่ัวไปท่ียุงยากซับซอน
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการบริหารงานท่ัวไปหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๑๑

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บริหารงานท่ัวไป

ช่ือตําแหนงในสายงาน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๑-๐๖-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไข
ปญหาในงานท่ียุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานบริหารงานท่ัวไปท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนคอนขางมากมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจน
กํากับและตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ควบคุม ตรวจสอบและปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไปในสํานักงาน เชน
งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานจัดพิมพและแจกจาย
เอกสาร งานรวบรวมขอมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เปนตน เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตางๆ ในหนวยงานใหเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ

(๒) ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากและตองใชความชํานาญ เชน
งานโตตอบ งานแปลเอกสาร ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตางๆ งานบันทึกเรื่อง
เสนอท่ีประชุม จัดทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม
เพ่ือใหการดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ

(๓) ชวยวางแผน และติดตามงานในสํานักงาน เพ่ือใหสามารถบริหารราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนด

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังในและตางประเทศ
เพ่ืออํานวยความสะดวก และเกิดความรวมมือ

(๕) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานการบริหารงาน
ท่ัวไป จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพรผลงานทางดานการ
บริหารงานท่ัวไป เพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน



๑๑๒

(๖) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานบริหารงานท่ัวไป ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๗) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๖) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงานท่ัวไป
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยาง
ถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
สถาปตยกรรมท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓



๑๑๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานการบริหารงานท่ัวไป หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๑๔

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บริหารงานท่ัวไป

ช่ือตําแหนงในสายงาน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๑-๐๖-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานท่ัวไปในสํานักงาน เชน งานธุรการ งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี
งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา
เปนตน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

(๒) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดาน
ตางๆ เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งาน
บริหารอาคารสถานท่ี งานสัญญาตางๆ เปนตน

(๓) ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ
เตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ
เพ่ือใหการดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ

(๔) ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือ
อํานวยความสะดวก และเกิดความรวมมือ

(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด



๑๑๕

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงาน
ท่ัวไป รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบ
ขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานการบริหารงาน
ท่ัวไปเพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๑๖

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการพัสดุ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการพัสดุ

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๑-๐๗-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานวิชาการพัสดุ โดยใชความรู

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของ
งานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิชาการพัสดุ และนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรอืถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานวิชาการพัสดุท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิชาการพัสดุ พัฒนาและประยุกตใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 (๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานวิชาการพัสดุ และเผยแพรผลงานท่ี
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิชาการพัสดุ วางหลักเกณฑในการ
วิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิชาการพัสดุเพ่ือพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิชาการพัสดุ ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานวิชาการพัสดุ และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิชาการพัสดุ เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การดําเนินการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิชาการพัสดุ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง



๑๑๗

เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานวิชาการพัสดุท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนการ

ทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานวิชาการพัสดุ ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานวิชาการพัสดุ เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๑๑๘

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๑๙

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการพัสดุ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการพัสดุ

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๑-๐๗-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ

ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
พัสดุท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน
ท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานวิชาการพัสดุข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน ควบคุม ดูแล กํากับ ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานพัสดุ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการพัสดุ เพ่ือกอใหเกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานวิชาการพัสดุ

(๓)  ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานวิชาการพัสดุ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข



๑๒๐

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายแผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู  ทางดานวิชาการท่ียุงยากซับซอนแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๒๑

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการพัสดุ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการพัสดุ

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๑-๐๗-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ

ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมี
ความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการพัสดุท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจสอบและใหคําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบ คํานวณโครงสรางและเขียนแบบ
อาคารเพ่ือการกอสรางและซอมแซม รวมถึงงานอนุรักษทางสถาปตยกรรม ใหแนวทางแกสถาปนิก
และวิศวกร เพ่ือออกแบบอาคารใหเปนไปตามความเหมาะสมและตามความประสงคของแตละงาน
ตรวจพิจารณาและแกไขการออกแบบ และการคํานวณโครงสราง ตรวจและควบคุมการออกแบบ
ตกแตงภายในอาคาร การประมาณราคาคากอสราง ออกแบบอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ดวยตนเอง
ในกรณียุงยากหรือเปนงานท่ีมีงบประมาณสูง พิจารณาคนควาเพ่ือการออกแบบอาคารใหเหมาะสม
ตามสภาพตางๆ ตรวจและพิจารณาลงนามรับรองแบบอาคารของหนวยงานตางๆ ท่ีกําหนดไวใน
กฎหมาย

(๒) วิเคราะหและจัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสิน เก่ียวกับคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ เพ่ือใหการปฏิบัติงานพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยเก่ียวกับงาน
พัสดุ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพรผลงานทางดานพัสดุ เพ่ือ
พัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานพัสดุ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงาน
ในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการ



๑๒๒

ตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๕) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๔) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานวิชาการพัสดุแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดานงาน
พัสดท่ีุซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนบัสนุนภารกิจของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๑๒๓

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๒๔

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการพัสดุ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการพัสดุ

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๑-๐๗-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิชาการพัสดุ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง ตรวจรับ เก็บรักษา รางสัญญาซื้อ สัญญาจาง ศึกษาคนควา
รายละเอียดตางๆ ของพัสดุ เชน วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมคา การสึกหรอ
ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนด
มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะหและประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุ

(๒) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสินเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุเพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก

(๓) ซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน จําหนาย
พัสดุเม่ือชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนในการใชงานทางราชการอีกตอไป เพ่ือใหพัสดุเกิด
ประโยชนใหแกทางราชการไดมากท่ีสุด

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.  ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย



๑๒๕

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานงานพัสดุ รวมท้ัง

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานงานพัสดุเพ่ือให
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๒๖

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการสถิติ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสถิติ

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ (๓-๑-๐๘-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานวิชาการสถิติ โดยใช

ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเก่ียวกับงานเฉพาะ
ดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหม
เก่ียวกับเนื้อหาของงาน เพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือ
ถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิชาการสถิติ พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานวิชาการสถิติท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน

(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยดานวิชาการสถิติใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิชาการสถิติเปนอยางมาก วางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิชาการสถิติ ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการสถิติ หรือเพ่ือ
เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานท่ีมี
ความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิชาการ
สถิติและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ีปรึกษา
ในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานวิชาการสถิติ เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
สถาปตยกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะเปนผูทรงคุณวุฒิในดานวิชาการสถิติใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ ทางดานวิชาการสถิติแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือถายทอดความรู
ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการสถิติ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี



๑๒๗

ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เก่ียวกับงานสถาปตยกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานวิชาการสถิติ เพ่ือใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษ ทางดานวิชาการสถิติในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิชาการสถิติ เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการสถิติ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๒๘

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการสถิติ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสถิติ

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๑-๐๘-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานวิชาการสถิติ โดยใชความรู

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของ
งานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิชาการสถิติ และนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานวิชาการสถิติท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิชาการสถิติ พัฒนาและประยุกตใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานวิชาการสถิติ และเผยแพรผลงานท่ี
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิชาการสถิติ วางหลักเกณฑในการ
วิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิชาการสถิติ เพ่ือพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการสถิติ เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิชาการสถิติ ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานวิชาการสถิติและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิชาการสถิติ เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การดําเนินการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิชาการสถิติ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง



๑๒๙

เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานวิชาการสถิติท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนการ

ทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานวิชาการสถิติ ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิชาการสถิติ เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิต ิระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการสถิติ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๑๓๐

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๓๑

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการสถิติ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสถิติ

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๑-๐๘-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไข
ปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานวิชาการสถิติข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
วิชาการสถิติ และการพัฒนาระบบงานดานสถิติ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการสถิติ เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานวิชาการ
สถิติ

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิชาการสถิติ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔)  ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข



๑๓๒

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ี

ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ
      (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานวิชาการสถิติ ท่ียุงยากซับซอนแก

ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 (๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

      (๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการสถิติ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๓๓

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการสถิติ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสถิติ

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๑-๐๘-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ี
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานบรรณารักษท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษามาตรฐานทางสถิติ จัดทําคํานิยาม กําหนดรูปแบบคําถาม แบบประมวลผลใน
งานดานสถิติท่ีมีความยุงยากซับซอน และตองประยุกตใชความรูอยางมาก เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแผนวิธีการสุมตัวอยาง และสูตรคํานวณประมวลผลสถิติตามแผนการจัดทํา
สถิติท่ีวางไว คนคิดระเบียบวิธีการประมาณและการวางแผนสุมตัวอยาง เพ่ือใหคาประมาณมีความ
ถูกตองแนนอนท่ีสุด

(๓) ตรวจสอบความเปนไปไดของขอมูล ประมวลผลทางสถิติ วิเคราะหขอมูลท่ีมีความ
ยุงยากซับซอน รวมท้ังวิเคราะหความแปรปรวน และสรุปรายงานทางสถิติ เพ่ือใหไดขอมูลทางสถิติท่ี
ถูกตองแมนยํา สามารถนําไปใชประโยชนได

(๔) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานวิชาการ
สถิติ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการ
สถิติ เพ่ือพัฒนางานวิชาการและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิชาการสถิติ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ



๑๓๔

(๖) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๕) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานวิชาการสถิติแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
วิชาการสถิติท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงือ่นไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการสถิติ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๑๓๕

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๓๖

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการสถิติ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการสถิติ

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๑-๐๘-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลกั
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิชาการสถิติ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) จัดเตรียมรูปแบบขอถาม แบบประมวลผล คํานิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ
วิเคราะหโครงการสถิติของหนวยสถิติอันเปนงานดานสถิติข้ันแรก เพ่ือใหการวางแผนงานดานสถิติข้ัน
ตอไปเปนไปอยางเรียบรอย

(๒) คํานวณคาตางๆ ท่ีจําเปนในการวางแผนจัดทําสถิติ รวมวางแผนการสุมตัวอยางและ
สูตรคํานวณ ประมวลผลสถิติตามแผนการจัดทําสถิติท่ีวางไว วิเคราะหขอมูลทางสถิติ แปลความ
จัดทําแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ นําเสนอรายงาน รวมท้ังวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ เพ่ือ
ประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน และเพ่ือปรับปรุงระเบียบวิธีทางสถิติใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน ติดตามงานสํารวจเพ่ือใหดําเนินไปตามระเบียบวิธีท่ีวางไว

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓. ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย



๑๓๗

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการสถิติ

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิชาการสถิติ
เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

   ๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๓๘

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิเทศสัมพันธ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิเทศสัมพันธ

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ (๓-๑-๐๙-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานวิเทศสัมพันธ โดยใช

ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเก่ียวกับงานเฉพาะ
ดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหม
เก่ียวกับเนื้อหาของงาน เพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง หรือ
ถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิเทศสัมพันธ พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน

(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยดานวิเทศสัมพันธให
เปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิเทศสัมพันธเปนอยางมาก วางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิเทศสัมพันธ ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ หรือเพ่ือ
เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานท่ีมี
ความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิเทศ
สัมพันธและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ี
ปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดานวิเทศ
สัมพันธในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะเปนผูทรงคุณวุฒิในดานวิเทศสัมพันธใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ ทางดานวิเทศสัมพันธแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือถายทอดความรู



๑๓๙

ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานวิเทศสัมพันธ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจา
ปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษ ทางดานวิชาการวิเทศสัมพันธในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู และ
สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๔๐

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิเทศสัมพันธ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิเทศสัมพันธ

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๑-๐๙-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานวิเทศสัมพันธ โดยใช

ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิชาการพัสดุ และนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
กํากับหนวยงานดานวิเทศสัมพันธท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ี
ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิเทศสัมพันธ พัฒนาและประยุกตใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานวิเทศสัมพันธ และเผยแพรผลงานท่ี
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควธิีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิเทศสัมพันธ วางหลักเกณฑในการ
วิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิเทศสัมพันธเพ่ือพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิเทศสัมพันธ ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานวิเทศสัมพันธ และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การดําเนนิการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิเทศสัมพันธ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง



๑๔๑

เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๑๔๒

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๔๓

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิเทศสัมพันธ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิเทศสัมพันธ

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๑-๐๙-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน
ท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
วิเทศสัมพันธ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และเกิดประโยชนสูงสุด

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือกอใหเกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานวิเทศสัมพันธ

(๓)  ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานวิเทศสัมพันธ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด



๑๔๔

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือ โครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ี

ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานวิเทศสัมพันธท่ียุงยากซับซอนแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๔๕

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิเทศสัมพันธ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิเทศสัมพันธ

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๑-๐๙-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตอง
กําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ดําเนินการ และตรวจสอบงานราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปล
เอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพ่ือความถูกตองและสมบูรณ

(๒) ศึกษา วิเคราะห ติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูล
ตางประเทศ เพ่ือใชเปนขอมูลวางแนวทางการจัดทําโครงการความรวมมือระหวางประเทศ

(๓) ติดตามประเมินผลความรวมมือกับตางประเทศ โดยจัดทํารายงานและขอเสนอแนะ
เพ่ือเสนอผลการดําเนินงานและแนวทางแกปญหาอุปสรรคตอไป

(๔) ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือ
แกปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ทําใหงานเปนไปดวยความราบรื่น

(๕) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานวิเทศสัมพันธ จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพรผลงานทางดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือพัฒนางาน
วิชาการและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๖) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิเทศสัมพันธ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ



๑๔๖

(๗) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๖) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานวิเทศสัมพันธแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดานวิเทศ
สัมพันธท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิเทศสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัก
วิเทศสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๑๔๗

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๔๘

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิเทศสัมพันธ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิเทศสัมพันธ

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๑-๐๙-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเพ่ือใชในการติดตอประสานงานกับองคกรระหวางประเทศ

(๒) ชวยศึกษารายละเอียด เตรียมขอมูล พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น
รายงานและดําเนินการติดตอประสานงานเก่ียวกับการใหความรวมมือและความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน การใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการ และอ่ืนๆ เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด

(๓) อํานวยความสะดวกตางๆ ใหแก อาจารย ผูเชี่ยวชาญ เจาหนาท่ีตางประเทศ
นักศึกษาและอาสาสมัครท่ีเขามาชวยเหลือ เปนตน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปดวย
ความราบรื่น

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.  ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย



๑๔๙

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานงานวิเทศสัมพันธ

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานงานวิเทศ
สัมพันธเพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๕๐

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการเงินและบัญชี

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๒-๐๑-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา  วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไข
ปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานวิชาการเงินและบัญชีข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน ควบคุม ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพ่ือใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไว

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการเงินและบัญชี เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานวิชาการ
เงินและบัญชี

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในดานวิชาการเงินและบัญชี ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข



๑๕๑

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานวิชาการเงินและบัญชีท่ียุงยากซับซอน
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชีหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๕๒

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการเงินและบัญชี

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวชิาการเงินและบัญชี

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๒-๐๑-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ี
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการเงินและบัญชีท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ควบคุม จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ท้ังเงินในและเงิน
นอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลท่ีถูกตองตาม
ระเบียบวิธีการบัญชีของสวนราชการ

(๒) ควบคุม จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณ ตรวจสอบรายงานการเงิน
ตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดใหเปนปจจุบัน

(๓) วิเคราะห และเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน การงบประมาณ
และการบัญชี ชี้แจงคําขอตั้งงบประมาณรายวัน-รายจายประจําปตอสํานักงบประมาณ จัดสรร
งบประมาณไปใหหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเปนและวัตถุประสงค
ของแตละหนวยงาน

(๔) ศึกษา วิเคราะห ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือใหการใชจายเงินเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ

(๕) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานวิชาการเงินและบัญชี จัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพรผลงานทางดานวิชาการเงินและบัญชี
เพ่ือพัฒนางานวิชาการและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน



๑๕๓

(๖) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิชาการเงินและบัญชี ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๗) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๖) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิต์ามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานวิชาการเงินและ
บัญชีแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานได
อยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
วิชาการเงินและบัญชีท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวชิาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวชิาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓



๑๕๔

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๕๕

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการเงินและบัญชี

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๒-๐๑-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาวิชาการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) จัดทําบัญชี จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณ
การรายได รายจายประจําป พรอมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงิน ท้ังเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใชเปน
ฐานขอมูลท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีของหนวยงาน รวบรวมขอมูลและรายงานการเงินของหนวยงาน
เพ่ือพรอมท่ีจะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัย

(๒) ดูแลการรับและจายเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ - จายเงิน เพ่ือใหการ
รับ-จายเงินขององคกรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทําฎีกา
ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวดตางๆ ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณจัดทําและดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให
หนวยงานตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง ตรงกับความจําเปนและวัตถุประสงคของ
แตละหนวยงาน

(๓) ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท
ตรวจสอบรายงานการเงินตางๆ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือใหการปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีตางๆ
ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใหเปนปจจุบัน

(๔) ศึกษา วิ เคราะห และเสนอความเห็นเ ก่ียวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน
การงบประมาณและการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง และแกปญหาขัดของตางๆ เก่ียวกับ
การเงินการงบประมาณและการบัญชี เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ

(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ



๑๕๖

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.  ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการเงินและ

บัญชี รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบ
ขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิชาการเงินและ
บัญชี เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๕๗

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน ตรวจสอบภายใน

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักตรวจสอบภายใน

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๒-๐๒-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานตรวจสอบภายใน โดย

ใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานตรวจสอบภายใน
และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมี
ความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
กํากับหนวยงานดานตรวจสอบภายในท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางาน
ท่ียุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบภายใน พัฒนาและประยุกตใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานตรวจสอบภายใน และเผยแพรผลงาน
ท่ีกอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานตรวจสอบภายใน วางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานตรวจสอบภายใน
เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและ
หาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานตรวจสอบภายใน ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานตรวจสอบภายใน และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานตรวจสอบภายในเพ่ือให
คําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานตรวจสอบภายใน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง



๑๕๘

เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานตรวจสอบภายในท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงาน
ไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิมาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๑๕๙

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๖๐

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน ตรวจสอบภายใน

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักตรวจสอบภายใน

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๒-๐๒-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา  วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไข
ปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานท่ี
ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานตรวจสอบภายในข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน กํากับ ดูแล การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพยสิน และการบริหารงานดาน
อ่ืนๆ ของสวนราชการ รวมท้ังการสอบหาขอเท็จจริงในกรณีท่ีมีการทุจริต เพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสิน
และการใชทรัพยากรทุกประเภท เพ่ือดูแลใหการใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มี
ประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

(๒) ควบคุมการออกแบบและการประเมินผลความเสี่ยงของการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
เพ่ือนําไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงตอไป

(๓) ดําเนินการเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน งานหรือ
โครงการ ตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ
เพ่ือใหผูตรวจสอบระดับกรมปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

(๔)  ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานตรวจสอบภายในเพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน



๑๖๑

ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล

       (๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานตรวจสอบภายใน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๖)  ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ี

ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานตรวจสอบภายใน ท่ียุงยากซับซอน
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร



๑๖๒

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายในหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๖๓

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน ตรวจสอบภายใน

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักตรวจสอบภายใน

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๒-๐๒-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานตรวจสอบภายในท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนคอนขางมากมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจน
กํากับและตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบ
ยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี ควบคุมเอกสาร
ทางดานการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานพรอมท้ังหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การ
เบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การใชและการเก็บรักษายานพาหนะให
ประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได รายจาย
และการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย รวมท้ังเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท เพ่ือดูแลใหการใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

(๒) ออกแบบและประเมินความเก่ียวของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวย
ตรวจสอบภายในใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือนําไปสูการกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงตอไป

(๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานตรวจสอบภายใน จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานตรวจสอบภายใน เพ่ือ
พัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายใน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม



๑๖๔

คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๕) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๖) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู  ทางดานนิติการแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
สถาปตยกรรมท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัก
ตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัก
ตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๑๖๕

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๖๖

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน ตรวจสอบภายใน

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักตรวจสอบภายใน

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๒-๐๒-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานตรวจสอบภายใน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบ
ยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี ควบคุมเอกสาร
ทางดานการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานพรอมท้ังหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การ
เบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การใชและการเก็บรักษายานพาหนะให
ประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได รายจาย
และการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย รวมท้ังเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท เพ่ือดูแลใหการใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

(๒) จัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอขอตรวจพบและขอเสนอแนะให
ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานตนสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน

(๓) ศึกษา คนควา รวบรวม และตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล
ตัวเลข หลักฐานการทําสัญญา และเอกสารตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี เพ่ือใหการตรวจสอบ
ดําเนินไปอยางถูกตองและไดผลตรงกับหลักฐานท่ีเกิดข้ึนจริง

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด



๑๖๗

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานตรวจสอบภายใน
รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานตรวจสอบ
ภายในเพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๖๘

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๓-๐๑-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานวิชาการศึกษา โดยใชความรู

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของ
งานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิชาการศึกษา และนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานวิชาการศึกษา ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิชาการศึกษา พัฒนาและประยุกตใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 (๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานวิชาการศึกษาและเผยแพรผลงานท่ี
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิชาการศึกษา วางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิชาการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการศึกษา เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหา
วิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิชาการศึกษา ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานวิชาการศึกษา และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิชาการศึกษา เพ่ือใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิชาการศึกษา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง



๑๖๙

เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานวิชาการศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานวิชาการศึกษา ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิชาการศึกษา เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๑๗๐

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๗๑

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๓-๐๑-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน
ท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานวิชาการศึกษาข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน เชน ขอเสนอ นโยบาย แผน
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา และควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชา
การศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยท่ียุงยากซับซอน  พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการศึกษา เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานวิชา
การศึกษา

(๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห รวบรวมขอมูลและองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พัฒนาระบบขอมูล เพ่ือแนะแนวทางการพัฒนางานดานวิชาการศึกษาใหมีความกาวหนาและทันตอ
เหตุการณ วิเคราะหนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความม่ันคง เพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในดานวิชาการศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง



๑๗๒

เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๕)  ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ี

ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา ท่ียุงยากซับซอน แก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๑๗๓

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๗๔

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๓-๐๑-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใช ความรู  ความสามารถ

ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ี
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการศึกษาท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัยหลักสูตร สรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตางๆ พัฒนา
หนังสือหรือตําราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามยุทธศาสตร แผนนโยบายของหนวยงาน

(๒) ศึกษา วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา กําหนดแผน/โครงการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา หาวิธีการใน
การแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานดานวิชาการศึกษาและท่ีเก่ียวของ

(๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานการศึกษา เสนอแนะ
ความเห็นทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน
ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะ
แนวการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๔) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา และแกไขใหทันสมัย เพ่ือใหการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ติดตาม ประเมินผล แกไข
ปญหา และสรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการดานการศึกษา สงเสริมการวิจัยการศึกษา



๑๗๕

วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการศึกษา

(๕) ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็น และจัดทํากิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาตามโครงการความรวมมือกับตางประเทศ

(๖) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน จัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานวิชาการศึกษา ให
คําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๗) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๖) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษาแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
สถาปตยกรรมท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป



๑๗๖

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๗๗

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๓-๐๑-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิชาการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา เปนตน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ
ศึกษาตางๆ ใหเปนไปตามยุทธศาสตร แผน นโยบายของหนวยงาน

(๒) สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ความตองการกําลังคน ศึกษาวิเคราะหและจัดทําหลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ
พัฒนาหนังสือหรือตําราเรียน ความรูพ้ืนฐาน ตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๓) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทาง
การศึกษาดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงใหทันสมัย เพ่ือ
เปนหลักฐานอางอิงและใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

(๔) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห
วิจัย สงเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพรผลงานทางดานการศึกษา เพ่ือพัฒนางานดานวิชา
การศึกษา

(๕) การใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร
การศึกษา เชน ออกรายการวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ ให
คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ



๑๗๘

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.  ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิชาการศึกษา
เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๗๙

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน การประชาสัมพันธ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักประชาสัมพันธ

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๓-๐๒-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ ในงานดานประชาสัมพันธ โดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของ
งาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานการประชาสัมพันธและนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานการประชาสัมพันธท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกําชับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานประชาสัมพันธ และเผยแพรผลงานท่ี
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานประชาสัมพันธ วางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการประชาสัมพันธ
เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหา
วิธีการแกไขทามีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการประชาสัมพันธ ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานการประชาสัมพันธ และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใช ให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการประชาสัมพันธ
เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชนฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานการ
ประชาสัมพันธ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆท่ีไดรับแตงตั้งเปนผูแทนของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงาน



๑๘๐

ประชาสัมพันธท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลวตองทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กําชับ ควบคุม
ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
    รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือให
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
                (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
                (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ัง
ในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๔. ดานการบริการ
        (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอน

มากเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับการประชาสัมพันธ ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

       (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ และ
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา

๓ ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
 ๓. ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๘๑

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน การประชาสัมพันธ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักประชาสัมพันธ

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๓-๐๒-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติ ง านในฐานะผูปฏิบั ติ งาน ท่ี มีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ
ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการประชาสัมพันธ ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการประชาสัมพันธ ปฏิบัติงานท่ี
ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกําชับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธข้ันสูง ท่ียุงยาก ซับซอน กํากับ ดูแล การจัด

กิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการคูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานการประชาสัมพันธ เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการ ในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานการ
ประชาสัมพันธ

      (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชนฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานการประชาสัมพันธ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ  ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

     (๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลวตองทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กําชับ ควบคุม
ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา



๑๘๒

ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
    รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

 ๓. ดานการประสานงาน
                (๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ
เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
               (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน
และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๔. ดานการบริการ
      (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานการประชาสัมพันธท่ียุงยากซับซอน

แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

       (๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากลเพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

       (๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือ ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
 ๓. ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๘๓

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน การประชาสัมพันธ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักประชาสัมพันธ

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๓-๐๒-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ
งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการประชาสัมพันธ ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานการประชาสัมพันธท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกําชับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ พิจารณาศึกษา วิเคราะหปญหา การดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ เพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธ
    (๒) ดูแลรับผิดชอบในการจัดทําขาวสาร เอกสารเก่ียวกับความรูดานตางๆ เพ่ือใชในการ

ประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานหรือผลงานของหนวยงาน
หรือของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

   (๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานการประชาสัมพันธ จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานลงในงานประชาสัมพันธ เพ่ือพัฒนา
งานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

   (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชนฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ เก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานประชาสัมพันธ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

       (๕) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติตามขอ (๑) - (๕) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด



๑๘๔

๒. ดานการวางแผน
    รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานตามแผนงานหรือโครางการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

 ๓. ดานการประสานงาน
                (๑) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
                (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานการประชาสัมพันธ

แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินการไดอยาง
ถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดานการ
ประชาสัมพันธท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ และ
๑. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

               กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผู มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัก
ประชาสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

      กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัก
ประชาสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

       หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
 ๓. ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๘๕

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน การประชาสัมพันธ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักประชาสัมพันธ

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๓-๐๒-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัตงิานเก่ียวกับการประชาสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) สํารวจ รวบรวม รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาชน
รวบรวมขอมูลขาวสานตางๆ จัดทําขาวสาร เอกสารความรูดานตางๆ เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ

    (๒) ดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัด
นิทรรศการ เพ่ือเผยแพรใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานหรือผลงานของหนวยงานหรือ
ของสถาบันอุดมศึกษา หรือของรัฐบาล

    (๓) ใหบริการดานตางๆ เชนใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓. ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามทาไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
        (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานการ

ประชาสัมพันธรวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับ
ทราบขอมูลความรูตางๆท่ีเปนประโยชน

        (๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานการ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการได
ทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ



๑๘๖

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๘๗

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการเกษตร

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการเกษตร

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ (๓-๔-๐๑-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานวิชาการเกษตร โดยใช

ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเก่ียวกับงานเฉพาะ
ดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหม
เก่ียวกับเนื้อหาของงาน เพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือ
ถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิชาการเกษตร พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานวิชาการเกษตรท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน

(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยดานวิชาการเกษตรให
เปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิชาการเกษตรเปนอยางมาก วางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิชาการเกษตร
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการเกษตร
หรือเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ดานท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
วิชาการเกษตรและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานวิชาการเกษตร เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การดําเนินการ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
วิชาการเกษตรในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะเปนผูทรงคุณวุฒิในดานวิชาการเกษตรใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ ทางดานวิชาการเกษตรแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือถายทอดความรู



๑๘๘

ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการเกษตร เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ
ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือ
เจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงานวิชาการเกษตรท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานวิชาการสถิติ เพ่ือใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษ ทางดานวิชาการเกษตรในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิชาการสถิติ เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการเกษตร หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๘๙

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการเกษตร

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการเกษตร

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๔-๐๑-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานวิชาการเกษตร โดยใช

ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิชาการเกษตร และนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
กํากับหนวยงานดานวิชาการสถิติท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ี
ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิชาการเกษตร พัฒนาและประยุกตใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานวิชาการเกษตร และเผยแพรผลงานท่ี
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิชาการเกษตร วางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิชาการเกษตร เพ่ือ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการเกษตรเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหา
วิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิชาการเกษตร ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานวิชาการเกษตรและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิชาการเกษตร เพ่ือใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิชาการเกษตร ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง



๑๙๐

เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานวิชาการเกษตรท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนการ

ทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานวิชาการเกษตร ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู วิชาการเกษตร เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการเกษตร หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๑๙๑

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๙๒

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการเกษตร

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการเกษตร

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๔-๐๑-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไข
ปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานวิชาการสถิติข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
วิชาการเกษตร เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการเกษตร เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานวิชาการ
เกษตร

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิชาการเกษตร ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข



๑๙๓

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ี

ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานวิชาการเกษตร ท่ียุงยากซับซอนแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการเกษตร หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๙๔

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการเกษตร

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการเกษตร

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๔-๐๑-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ี
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานการเกษตรท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานท่ียากเก่ียวกับงานวิชาการเกษตร เชน ปรับปรุง บํารุงพันธุ คัดพันธุ
ขยายพันธุ ปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดคุณภาพ

(๒) ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห ควบคุมและดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการกักพืช พันธุ
พืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย

(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานวิชาการเกษตร จัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการเกษตร เพ่ือ
พัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิชาการเกษตร ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๕) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๔) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด



๑๙๕

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานวิชาการเกษตรแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
วิชาการเกษตรท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการเกษตร หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๙๖

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการเกษตร

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการเกษตร

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๔-๐๑-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิชาการเกษตร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานวิชาการเกษตร เชน ปรับปรุง บํารุงพันธุ ขยายพันธุ คัดพันธุ
ตานทานโรคและศัตรูพืช ปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
ควบคุมและปฏิบัติงานในสถานีทดลองซึ่งดําเนินการคนควาทดลองและวิเคราะหวิจัย จัดทํารายงาน
และประเมินผลงานเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตรและเผยแพรวิชาการใหมๆ ทางดานวิชาการเกษตร
เพ่ือปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพ้ืนท่ี
ทดลองในความรับผิดชอบ

(๒) ชวยตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลเบื้องตน และทดสอบพืช พันธุพืช วัตถุมีพิษ และ
ปุยเคมี เพ่ือควบคุมและดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน อบรม สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืชและ
สงเสริมวิชาการและความกาวหนาทางการเกษตรแกเจาหนาท่ีการเกษตรและเกษตรกร ใหคําปรึกษา
แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓. ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย



๑๙๗

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการเกษตร

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิชาการเกษตร
เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

   ๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๑๙๘

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิทยาศาสตร

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิทยาศาสตร

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ (๓-๕-๐๑-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีโดยใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิง
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัย
เก่ียวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี
แนวความคิดใหมเก่ียวกับเนื้อหาของงาน เพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวาง หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาและ
ประยุกตใชความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ
พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของ
หนวยงาน

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนอยางมาก
วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทาง
การแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะเปนผูทรงคุณวุฒิในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหา
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และชี้แจงเรื่องตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เพ่ือถายทอดความรูความเชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เขาร วมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ ง เปนผูแทนของกลุ ม
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู
และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานบรรณารักษ เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิทยาศาสตร

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิทยาศาสตร

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๕-๐๑-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ ในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาใน
งานท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนให
คําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ี
ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกําชับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาและ
ประยุกตใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนา
ระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
เผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไขทามีความยุงยากและมีขอบเขต
กวางขวางมากทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใช ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
ของหนวยงาน เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชนฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆท่ีไดรับแตงตั้งเปน
ผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับ
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลวตองทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กําชับ ควบคุม
ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
    รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือให
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
                (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
                (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ัง
ในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๔. ดานการบริการ
        (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอน

มากเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถ
ดําเนินงานไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

       (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติการ และ
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา

๓ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
 ๓. ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๐๒

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิทยาศาสตร

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิทยาศาสตร

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๕-๐๑-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประยุกตวิธี วิเคราะห ทดสอบ
ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของวัตถุตัวอยาง สอบเทียบ
เครื่องมือ อุปกรณวัด ท่ีตองใชเทคนิค ประสบการณ และความชํานาญ ควบคุม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดรักษาระบบงานและ
ปฏิบัติงานดานการรับรองหรือควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ จัดทํา
ฐานขอมูลหองปฏิบัติการ สงเสริมพัฒนาหองปฏิบัติการท่ียุงยากซับซอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขัน

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของ
งานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(๓)  ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขา



๒๐๓

รวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือ โครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๓) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๔) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ี

ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ียุงยาก
ซับซอนแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถ
นําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๕) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๖) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๒๐๔

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๐๕

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิทยาศาสตร

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิทยาศาสตร

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๕-๐๑-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ี
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ี
ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจน
กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย และพัฒนา
แนวทางวิธีการในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบและเผยแพรผลงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสรางองคความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรูประสานพัฒนาแนวคิดทางเทคนิควิชาการ พัฒนางานวิชาการ พัฒนาอุตสาหกรรมดานตางๆ
หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และพัฒนามา๖รฐานการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๒) วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของวัตถุตัวอยาง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณวัด ท่ีตองใชเทคนิคและประสบการณ ระบบ
บริหารงานคุณภาพ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและทันตอความกาวหนาของวิทยาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ จัดทําฐานขอมูลหองปฏิบัติการ
สงเสริมสนับสนุน พัฒนาหองปฏิบัติการ เพ่ือแกไขปญหา เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และนํา
ขอมูลไปใชประโยชนในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ



๒๐๖

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงาน
ไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๒๐๗

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๐๘

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิทยาศาสตร

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิทยาศาสตร

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๕-๐๑-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษาคนควา ทดลอง วิเคราะหขอมูล และรวมดําเนินการวิจัย เผยแพรผลงาน ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสรางองคความรูและพัฒนาอุตสาหกรรม

(๒) วิเคราะห  ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตรของ
วัตถุตัวอยาง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณวัด เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ
จัดทําฐานขอมูลหองปฏิบัติการ สงเสริมพัฒนาหองปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

(๓) การใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.  ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับ
ทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน



๒๐๙

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ได
ทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๑๐

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการชางศิลป

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการชางศิลป

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๗-๐๙-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานวิชาการชางศิลป โดย

ใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิชาการชางศิลป
และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมี
ความยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
กํากับหนวยงานดานวิชาการชางศิลปท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางาน
ท่ียุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัตใินดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิชาการชางศิลป พัฒนาและประยุกตใชความรู
วิธีการ เทคนิคตางๆ เพ่ือคิดคนการใหบริการและสงเสริมสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ และสุขภาวะท่ีดี
ของประชาชน

 (๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานวิชาการชางศิลป และเผยแพรผลงาน
ท่ีกอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิชาการชางศิลปวางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิชาการชางศิลป
เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการชางศิลป เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและ
หาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิชาการชางศิลป ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานวิชาการชางศิลปและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิชาการชางศิลป เพ่ือใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิชาการชางศิลป ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง



๒๑๑

เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานวิชาการชางศิลปท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนการ

ทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานวิชาการชางศิลป ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงาน
ไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิชาการชางศิลปเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการชางศิลป หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๒๑๒

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๑๓

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการชางศิลป

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการชางศิลป

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๗-๐๙-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานวิชาการชางศิลป ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไข
ปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานวิชาการชางศิลป ปฏิบัติงานท่ี
ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานวิชาการชางศิลปข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน เพ่ือการออกแบบ เขียนแบบ
อนุรักษ สรางสรรคงานศิลปกรรมและรวบรวมองคความรูในการจัดทําเอกสารทางวิชาการ ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชาการชางศิลป เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการชางศิลป เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานวิชาการ
ชางศิลป

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานวิชาการชางศิลป ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข



๒๑๔

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ี

ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานวิชาการชางศิลป ท่ียุงยากซับซอนแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการชางศิลป หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๑๕

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการชางศิลป

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการชางศิลป

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๗-๐๙-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิชาการชางศิลป ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ี
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการชางศิลปท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา คนควา และออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษร เพ่ือสรางความเขาใจทาง
วิชาการตางๆ ท่ีมีความซับซอนและยุงยากมากในการจัดทําคําบรรยาย หรือใชเปนตนแบบสําหรับทํา
แมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตางๆ ออกแบบแผนปาย แผนภาพประชาสัมพันธ เขียนภาพ
ปนภาพและจําลองแบบพิมพ เพ่ือใชในการโฆษณาเผยแพรและสรางความเขาใจแกประชาชนในเรื่อง
ท่ีสําคัญมาก การออกแบบ ตกแตงท้ังภายนอกและภายในอาคารและสถานท่ี เพ่ือการจัดแสดงทาง
วิชาการ หรือแสดงผลงานและผลิตกรรมของประเทศแกประชาชนท่ัวไปและชนชาติตางๆ พิจารณา
และกําหนดประมาณการการใชวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม คุมคา

(๒) วิเคราะห วิจารณงานทางชางศิลป ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะในการนํางานชาง
ศิลปไปใชในวิชาการตางๆ ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือวิจัยดานวิชาการชางศิลป จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการชางศิลป เพ่ือ
พัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิชาการชางศิลป ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ



๒๑๖

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๔) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานวิชาการชางศิลปแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
วิชาการชางศิลปท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการชางศิลป ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการชางศิลป ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการชางศิลป หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๒๑๗

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๑๘

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการชางศิลป

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการชางศิลป

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๗-๐๙-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิชาการชางศิลป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ชวยศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล เพ่ือใชในการออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษร
ประกอบคําบรรยาย เพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตางๆ ชวย
ออกแบบแผนปาย แผนภาพประชาสัมพันธ เขียนภาพ และจําลองภาพ เพ่ือใชเผยแพรภายใน
หนวยงาน หรือแกประชาชนท่ัวไป

(๒) ชวยศึกษา คนควา ในการออกแบบ ตกแตงท้ังภายนอกและภายในอาคารและ
สถานท่ี เพ่ือการจัดแสดงทางวิชาการ หรือแสดงผลงานและผลิตกรรม ชวยกําหนดและประมาณการ
ข้ันตนในการใชวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือความเหมาะสมคุมคา

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.  ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย



๒๑๙

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการชางศิลป

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิชาการชาง
ศิลป เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

   ๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๒๐

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๘-๐๑-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานวิชาการศึกษา โดยใช

ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิชาการศึกษา และนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
กํากับหนวยงานดานวิชาการศึกษา ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ี
ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบตัิในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิชาการศึกษา พัฒนาและประยุกตใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 (๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานวิชาการศึกษาและเผยแพรผลงานท่ี
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิชาการศึกษา วางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิชาการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการศึกษา เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหา
วิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิชาการศึกษา ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานวิชาการศึกษา และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิชาการศึกษา เพ่ือใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิชาการศึกษา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง
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เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานวิชาการศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานวิชาการศึกษา ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิชาการศึกษา เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๘-๐๑-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน
ท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานวิชาการศึกษาข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน เชน ขอเสนอนโยบาย แผน
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา และควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชา
การศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการศึกษา เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานวิชา
การศึกษา

(๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห รวบรวมขอมูลและองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พัฒนาระบบขอมูล เพ่ือแนะแนวทางการพัฒนางานดานวิชาการศึกษาใหมีความกาวหนาและทันตอ
เหตุการณ วิเคราะหนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความม่ันคง เพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานวิชาการศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๕) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ี

ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา ท่ียุงยากซับซอน แก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
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๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๘-๐๑-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการศึกษาท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัยหลักสูตร สรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตางๆ พัฒนา
หนังสือหรือตําราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามยุทธศาสตร แผน นโยบายของหนวยงาน

(๒) ศึกษา วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา กําหนดแผน/โครงการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา หาวิธีการใน
การแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานดานวิชาการศึกษาและท่ีเก่ียวของ

(๓) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานการศึกษา เสนอแนะ
ความเห็นทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน
ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะ
แนวการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๔) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา และแกไขใหทันสมัย เพ่ือใหการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ติดตาม ประเมินผล แกไข
ปญหา และสรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการดานการศึกษา สงเสริมการวิจัยการศึกษา
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วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการศึกษา

(๕) ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็น และจัดทํากิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาตามโครงการความรวมมือกับตางประเทศ

(๖) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน จัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานวิชาการศึกษา ให
คําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๗) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๖) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษาแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
สถาปตยกรรมท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
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กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการศึกษา

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๘-๐๑-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานวิชาการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา เปนตน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ
ศึกษาตางๆ ใหเปนไปตามยุทธศาสตร แผน นโยบายของหนวยงาน

(๒) สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ความตองการกําลังคน ศึกษาวิเคราะหและจัดทําหลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ
พัฒนาหนังสือหรือตําราเรียน ความรูพ้ืนฐาน ตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๓) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทาง
การศึกษาดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงใหทันสมัย เพ่ือ
เปนหลักฐานอางอิงและใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

(๔) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห
วิจัย สงเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพรผลงานทางดานการศึกษา เพ่ือพัฒนางานดานวิชา
การศึกษา

(๕) การใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร
การศึกษา เชน ออกรายการวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ ให
คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ
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๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.  ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิชาการศึกษา
เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๓๑

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บรรณารักษ

ช่ือตําแหนงในสายงาน บรรณารักษ

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ (๓-๘-๐๒-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานบรรณารักษ โดยใชความรู

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเก่ียวกับงานเฉพาะดานหรือ
เฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเก่ียวกับ
เนื้อหาของงาน เพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง หรือถายทอด
ความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวาง
สาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานบรรณารักษ พัฒนาและประยุกตใช
ความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานบรรณารักษท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน

(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยดานบรรณารักษใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานบรรณารักษเปนอยางมาก วางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานบรรณารักษ ศึกษา
วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานบรรณารักษ หรือเพ่ือ
เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานท่ีมี
ความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
บรรณารักษและดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยกุตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงานเปนท่ี
ปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานบรรณารักษ เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินการ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดานบรรณารักษ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ
เปนผูทรงคุณวุฒิในดานบรรณารักษใหกับหนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ ทางดาน
บรรณารักษแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือถายทอดความรูความเชี่ยวชาญ



๒๓๒

และพัฒนาบุคลากรทางดานบรรณารักษ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เปน
ผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ
เก่ียวกับงานบรรณารักษท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๓) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษ ทางดานบรรณารักษในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

(๔) เผยแพร ถายทอดความรู ดานบรรณารักษ เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานบรรณารักษ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๓๓

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บรรณารักษ

ช่ือตําแหนงในสายงาน บรรณารักษ

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๘-๐๒-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานบรรณารักษ โดยใช

ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานบรรณารักษ และนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
กํากับหนวยงานดานบรรณารักษ ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ี
ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานบรรณารักษ พัฒนาและประยุกตใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 (๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานบรรณารักษ และเผยแพรผลงานท่ี
กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานบรรณารักษ วางหลักเกณฑในการ
วิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานบรรณารักษ เพ่ือพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานบรรณารักษ เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานบรรณารักษ ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานบรรณารักษ และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิชาการศึกษา เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การดําเนินการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานบรรณารักษ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของ



๒๓๔

สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เก่ียวกับงาน
บรรณารักษท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานบรรณารักษ ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานบรรณารักษ เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานบรรณารักษ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๒๓๕

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๓๖

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บรรณารักษ

ช่ือตําแหนงในสายงาน บรรณารักษ

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๘-๐๒-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานบรรณารักษ ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน
ท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานบรรณารักษ ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานบรรณารักษข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน วางหลักเกณฑในการวิเคราะห
และประเมินคุณคาทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดหาและคัดเลือกใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ ศึกษา วิเคราะห และกําหนดวิธีการเก่ียวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
ของการใหบริการและการใชหองสมุด เพ่ือใหผูรับบริการไดรับการบริการอยางเหมาะสม สะดวกและ
เพ่ือใหเกิดความเรียบรอยในการใหบริการหองสมุด ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานบรรณารักษ
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานบรรณารักษ เพ่ือกอใหเกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานบรรณารักษ

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในดานบรรณารักษ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ



๒๓๗

(๔)  ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ี

ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานบรรณารักษ ท่ียุงยากซับซอนแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานบรรณารักษ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๓๘

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บรรณารักษ

ช่ือตําแหนงในสายงาน บรรณารักษ

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๘-๐๒-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานบรรณารักษ ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานบรรณารักษท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรบัมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา คนควาหนังสือทางดานวิชาการแขนงตางๆ จัดหา คัดเลือก รวบรวมจาก
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสือตัวเขียน และคําจารึกตางๆ ท่ีมีอยูใน
หอสมุด วิเคราะหเพ่ือจัดจําแนกหมวดหมู การใหเลขหมูหนังสือ ขยายเลขหมูหนังสือ และทํา
บัตรรายการใหไดมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือท่ีมีอยู เพ่ือเปน
แหลงจัดเก็บและใหบริการ

(๒) ใหคําแนะนํา ปรึกษา และบริการสืบคนหนังสือแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา
คณาจารย บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา แลผูรับบริการภายนอก เพ่ือประโยชนเก่ียวกับงานสอน
งานวิจัย และการเผยแพรความรูท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

(๓) ควบคุม และจัดทําสื่อประชาสัมพันธการใชหองสมุด จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
และจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และสงเสริมใหเกิดความสนใจในการเขา
รับบริการ

(๔) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานบรรณารักษ ศึกษา คนควาวิธีการ
และเทคนิคใหมๆ ท้ังดานวิชาการและการใหบริการ การใชเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัยดาน
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทําเอกสารวิชาการ
คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานบรรณารักษ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานบรรณารักษ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๖) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๕) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานบรรณารักษแก
ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดาน
สถาปตยกรรมท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บรรณารักษ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บรรณารักษ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
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และ
๓. ปฏิบัติงานดานบรรณารักษ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน บรรณารักษ

ช่ือตําแหนงในสายงาน บรรณารักษ

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๘-๐๒-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานบรรณารักษ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) จัดหา คัดเลือก จําแนกหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสต
ทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส ทําบัตรรายการ ทําบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป กฤตภาค และบันทึก
ลงระบบฐานขอมูลของหองสมุด เพ่ือเปนแหลงจัดเก็บและใหบริการ

(๒) ใหคําแนะนํา ปรึกษา และบริการสืบคนหนังสือแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา
คณาจารย บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และผูรับบริการภายนอก เพ่ือประโยชนเก่ียวกับงานสอน
งานวิจัย และการเผยแพรความรูท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

(๓) จัดทําสื่อประชาสัมพันธการใชหองสมุด จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและจัดกิจกรรม
ในรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และสงเสริมใหเกิดความสนใจในการเขารับบริการ

(๔) เก็บรวบรวมสถิติตางๆ เก่ียวกับหองสมุด ศึกษา คนควา วิธีการและเทคนิคใหมๆ
การใชเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัยดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร เพ่ือเสนอแนะปรับปรุง
การปฏิบัติงานหองสมุด ท้ังดานวิชาการและการใหบริการ

(๕) การใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.  ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
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(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานบรรณารักษ รวมท้ัง

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานบรรณารักษ
เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 ๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๘-๐๓-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานการแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ โดยใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ
และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเก่ียวกับ
งาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
กํากับหนวยงานดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ี
รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พัฒนาและ
ประยุกตใชความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ
พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิดความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรือกําหนดทิศทาง
ของการศึกษาวิจัยใหสอดคลองกับมาตรฐาน เพ่ือพัฒนางานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เสนอ
ความเห็นเก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
ทางดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ และดานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงานเปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ

 (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
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ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆ เก่ียวกับงานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม
กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองมีประสิทธิภาพ

๒. ดานการวางแผน
รางกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนการ

ทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏบิัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓.  ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเหน็และคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ังใน

และตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใหบุคคลหรือหนวยงาน
สามารถดําเนินงานไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือใหบุคคลท่ัวไป
ไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา

๓ ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๘-๐๓-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติการดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน เพ่ือให
ผูรับบริการไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสม ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับ
งานดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานในดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔)  ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
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ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ี

ประชุมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ท่ี
ยุงยากซับซอนแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ัง
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ให
สามารถนําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับ

หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๔๘

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๘-๐๓-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการแนะแนวการศึกษาอาชีพ ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา คนควา วิเคราะห  สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไข
ปญหาในงานท่ียุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานการแนะแนวการศึกษาอาชีพท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ี
ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจน
กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา วิเคราะหการแนะแนวการศึกษา ศึกษาวิเคราะห วิจัยอาชีพตางๆ เพ่ือวาง
แผนการแนะแนวการศึกษาและการแนะแนวอาชีพ วางแผนพัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา
วางโครงการเก่ียวกับการบริหารงานในหอพักนักศึกษา

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยดานการแนะแนวการศึกษา และอาชีพ
จัดทําเอกสาร คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
หรือเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขา
รวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๔) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด



๒๔๙

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพแกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน
รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ ดานการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานการแนะแนวการศึกษาอาชีพ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๕๐

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๘-๐๓-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ

(๑) ใหบริการสนเทศ บริการปรึกษา บริการทดสอบ บริการจัดหางาน และบริการ
จัดทุนการศึกษา และใหการปรึกษาเก่ียวกับทุนการศึกษา ตอนิสิตนักศึกษา และประสานงานกับฝาย
วิชาการ ฝายบริการ ผูปกครองนักศึกษา ตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการศึกษาและการดํารงชีวิตของนิสิตนักศึกษา

(๒) ศึกษาวิเคราะหการแนะแนวการศึกษา ศึกษาวิเคราะหวิจัยอาชีพตางๆ เพ่ือวาง
แผนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ วางแผนพัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา วางโครงการเก่ียวกับ
การบริหารงานในหอพักนักศึกษา และเสนอแนะเก่ียวกับการแนะแนวการศึกษา

(๓) สํารวจ บันทึก รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลสถิติแนวอาชีพตางๆ ติดตาม
ประเมินผลงานดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือประกอบการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
๓.  ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย



๒๕๑

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการ
ไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ
ไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และ
ใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

   ๒. ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๕๒

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิจัย

ช่ือตําแหนง เจาหนาท่ีวิจัย

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๘-๐๔-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถ ความชํานาญ
งาน ทักษะ และประสบการณสูงในดานการวิจัย ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ทดสอบ รวบรวมวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีมีความยุงยากมากเก่ียวกับเรื่องท่ีจะ

ทําการวิจัย ชวยนักวิจัยระดับสูง ศึกษา คนควา วิจัย เรื่องหนึ่งเรื่องใดตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
งานสําเร็จลุลวงตามแผนงาน จัดทํารายงานผลการทดสอบ วิเคราะห เพ่ือนําไปพิจารณาหาทางแกไข
ปญหาและวางแผนดําเนินงานในดานตางๆ

(๒) เสนอแนะการวางแผนวิจัย เผยแพรผลงานทางดานการวิจัย จัดทําเอกสารวิชาการ
คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิจัย ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงาน
ในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ

๒.  ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกัน    โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา

เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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๔.  ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานการวิจัยแก

ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมท้ังตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถดําเนินงานไดอยาง
ถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดานการ
วิจัยท่ีซับซอน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีวิจัย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
     หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิจัย หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิจัย

ช่ือตําแหนง เจาหนาท่ีวิจัย

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๘-๐๔-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิจัยดานตางๆ  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ชวยศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะหขอมูลสถิติเก่ียวกับเรื่องท่ีจะทําการวิจัย

ศึกษา วิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงลักษณะโครงสรางหรือองคประกอบ ชวยนักวิจัยระดับสูงศึกษา
คนควา วิจัย เรื่องหนึ่งเรื่องใดตามท่ีไดรับมอบหมาย รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการทดสอบ
วิเคราะหเพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงดวยดี หรือนําไปพิจารณาหาทางแกไขปญหาและวางแผน
ดําเนินงานในดานตางๆ

(๒) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒.  ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลเุปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิต์ามท่ีกําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา เบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการวิจัย รวมท้ัง

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดทราบขอมูลความรูตางๆ
ท่ีเปนประโยชน
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(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน     และใหบริการขอมูลบริการทางวิชาการ เก่ียวกับการวิจัย
เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
  ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิจัย

ช่ือตําแหนง นักวิจัย

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ (๓-๘-๐๔-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานการวิจัย  โดยใชความรู

ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณสูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของ
งาน  หรืองานพัฒนาทฤษฎี  หลักการ  ความรูใหม  ซึ่งมีการวิจัยเก่ียวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะ
ทาง  และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ  โดยตองประยุกตทฤษฎี  แนวความคิดใหมเก่ียวกับเนื้อหา
ชองงาน  เพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง   หรือถายทอดความรู
เก่ียวกับงาน  ตลอดจนใหคําปรึกษา  แนะนํา  หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ี
เก่ียวของ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

 ๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิจัย  พัฒนาและประยุกตใชความรู

ประสบการณ  วิธีการ  เทคนิคตางๆ  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงานวิจัยท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  เพ่ือพัฒนางานวิชาการ  พัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน

(๒) สงเสริม  กํากับ  ควบคุม  ดูแล  และตรวจสอบ  โครงการวิจัยตางๆ  ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล  เพ่ือบรรลุภารกิจ  เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ  และเผยแผผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิชาการ  และปฏิบัติงานดานตางๆ  เปน
อยางมากวางหลักเกณฑในการคิดวิเคราะห  วิจัย  ประเมินผลรวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบ
ปฏิบัติทางดานการวิจัย  ศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะห  วิจัย  และวินิจฉัย  เพ่ือพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิจัย  หรือเพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ  และแนวทางในการ
แกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน  ท่ีมีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการวิจัยและดานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการ  วิจัยท่ีสําคัญตางๆ  เพ่ือคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน  ชวยสอน  ฝกอบรม  และเผยแพรความรู
ทางการวิจัย  ในระดับชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและให
ขอเสนอแนะ  เปนผูทรงคุณวุฒิในการวิจัยใหกับหนวยงานตางๆ  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับการวิจัย  แกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือถายทอดความรูความ
เชี่ยวชาญ  และพัฒนาบุคลากรทางดานการวิจัย  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ  ตามท่ีไดรับ
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แตงตั้ง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆ  เก่ียวกับการวิจัย  ท้ังในและตางประเทศ  เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
     รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน  หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษา  หรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย  หรือโครงการทางดานการวิจัย  เพ่ือใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ  กับบุคคล  หนวยงาน  หรือองคกรอ่ืน  โดยมี

บทบาทในการจูงใจ   โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา  รวมท้ังท่ีประชุมท้ัง

ในตางประเทศ  เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินการรวมกัน
๔. ดานการบริหาร

(๑) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  วินิจฉัย  ชี้แจง  และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ  ทางดานการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ  เพ่ือพัฒนาองคความรู  และสามารถนําไปใชประโยชนได
อยางกวางขวาง

(๒) เผยแพรความรู  ดานการวิจัย  เพ่ือใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู  ความเขาใจท่ีถูกตอง
และเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัย  ระดับปฏิบัติการ และ
๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับเชี่ยวชาญ  มาแลวไมนอยกวา ๒ ป

หรือ  ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิจัย  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๒๕๘

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิจัย

ช่ือตําแหนง นักวิจัย

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๘-๐๔-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัย โดยใชความรูความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัย และนํามาประยุกตในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินแผนงาน โครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือ
ถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง ผสมผสานเทคนิคระดับสูง
ระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานการตรวจสอบภายในท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ี
ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑.  ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย พัฒนาและประยุกตใชความรู

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงาน ท่ีกอใหเกิดความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานวิชาการและการปฏิบัติงานดานตางๆ  วางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย และประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการวิจัย กําหนด
ทิศทางของการศึกษาวิจัยใหสอดคลองกับมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงเทคนิคในการวิจัย เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการวิจัย และดานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยตางๆ
เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรู
ทางดานการวิจัย ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้งเปนผูแทนของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตาง เก่ียวกับงานวิจัยท้ังใน



๒๕๙

และตางประเทศ เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) – (๓) ดังกลาว
ขางตนแลว ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สง
เสรม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัดวางแผนหรือรวม

วางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษามอบหมายงาน แกไขปญหาในกาปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ัง

ในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก

เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัย ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน

(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานการวิจัย เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
    หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการวิจัย หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๒๖๐

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิจัย

ช่ือตําแหนง นักวิจัย

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๘-๐๔-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถความชํานาญ

งาน ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการวิจัย ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงาน
ท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมาก และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการวิจัย ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือให
งานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) วางแผนและกําหนดโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยท่ีกอใหเกิดการพัฒนาเทคนิค

วิธีการในงานวิจัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิจัย ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิจัย ทําความเห็น สรุปรายงานให
คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเก่ียวกับงานวิจัย และหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับ
งานวิจัยเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด

(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานวิจัย เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนางาน
วิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทางพัฒนาระบบและมาตรฐานของงานใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในดานการวิจัย ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) – (๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
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ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒.  ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัดวางแผนหรือรวมวาง

แผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาทในการ

เจรจา โนมนาว  เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุมท้ัง

ในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ถายทอดความรู ทางดานการวิจัยท่ียุงยากซับซอนแก

ผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
การแกปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจองคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดบัชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป
    หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการวิจัย หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิจัย

ช่ือตําแหนง นักวิจัย

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๘-๐๔-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีประสบการณ  โดยใชความรู   ความสามารถ  ความชํานาญ

งาน  ทักษะ  ประสบการณสูงในงานดานวิจัย  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา  คนควา  ทดลอง
วิเคราะห  สังเคราะห  หรือวิจัย  เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติ
งานวิจัยท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอน
คอนขางมาก  โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ   ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

 ๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) กําหนดโครงการวิจัย  ระเบียบวิจัย  และเทคนิคในการวิเคราะห  ตลอดจนติดตาม

ประเมินผล  โครงการตางๆ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและแผนงานท่ีกําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ศึกษา  คนควา   วิเคราะห  หรือวิจัย  เพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติ
งานวิจัย  พัฒนาแนวทางวิธีการในงานวิจัย  หรือหาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานวิจัย

(๒) บันทึก  รวบรวม  ศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห   หรือวิจัยดานตางๆ  จัดทํา
เอกสารวิชาการ  คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ  นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย  เพ่ือพัฒนา
งานวิชาการ  และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน  ชวยสอน  ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานวิจัย  ใหคําปรึกษา  แนะนํา   ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ  ท่ีไดรับแตงตั้ง   เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการกรประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนางาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑) - (๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน  มอบหมาย  ควบคุมา  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา
ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
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๒. ดานการวางแผน
     รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด  วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน   แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑)  ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงาน  หรือหนวยงานอ่ืน  เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน  หรือบุคคล   หรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริหาร

                (๑) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  นิเทศ  ฝกอบรม  ถายทอดความรู  ทางดานการวิจัย  แก
ผูใตบังคับบัญชา  นักศึกษา  ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ  และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

(๒) พัฒนาขอมูล  จัดทําเอกสารวิชาการ  สื่อเอกสารเผยแพร  ใหบริการวิชาการดานการ
วิจัยท่ีวับซอน  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ท่ีสอดคลอง  และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัย  ระดับปฏิบัติการ และ
๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับปฏิบัติการ   มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๔ ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัย
ระดับปฏิบัติการ  ขอ ๑

กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๒ ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัย
ระดับปฏิบัติการ  ขอ ๒

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิจัย  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิจัย

ช่ือตําแหนง นักวิจัย

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๘-๐๔-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิจัยดานตางๆ  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะหขอมูลสถิติเก่ียวกับเรื่องท่ีจะทําการวิจัย รวม

กําหนดหัวขอเรื่องในการทําวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาขอมูล รวมกําหนดหัวขอในการศึกษา
และประเมินผล ชวยนักวิจัยระดับสูงศึกษา คนควา วิจัย เรื่องหนึ่งเรื่องใดตามท่ีไดรับมอบหมาย
จัดทํารายงานผลการศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและ
แผนท่ีกําหนด ตลอดจนนําไปพิจารณาหาทางแกไขปญหาและวางแผนดําเนินงานในดานตางๆ

(๒) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๒.  ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลเุปาหมายและสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา เบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการวิจัย รวมท้ัง

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดทราบขอมูลความรูตางๆ
ท่ีเปนประโยชน



๒๖๕

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน     และใหบริการขอมูลบริการทางวิชาการ เก่ียวกับการวิจัย
เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
  ไดรับปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

ไดรับปริญญาเอก  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๒๖๖

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการโสตทัศนศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญพิเศษ (๓-๓-๐๑-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานวิชาการโสตทัศนศึกษา

โดยใชความรู  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงาน  หรืองานพัฒนาทฤษฏี  หลักการ  ความรูใหม  ซึ่งตองมีการวิจัยเก่ียวกับงาน
เฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และนํามาประยุกตใช ในทางปฏิบัติ   โดยตองประยุกตทฤษฏี
แนวความคิดใหมเก่ียวกับ  เนื้อหาของงานเพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน  ตลอดจนใหคําปรึกษา  แนะนํา  หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑.ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิชาการโสตทัศนศึกษา  พัฒนาและ

ประยุกตใชความรู  ประสบการณ  วิธีการ  เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเก่ียวกับงาน
วิชาการโสตทัศนศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  เพ่ือพัฒนางานวิชาการ
พัฒนาระบบและมาตราฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) สงเสริม  กํากับ  ควบคุม  ดูแล  และตรวจสอบ  โครงการวิจัยดานวิชาการโสต
ทัศนศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  เพ่ือบรรลุภารกิจ  เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของ
หนวยงาน

(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานดานวิชาการ  โสตทัศนศึกษาเปนอยางมาก
วางหลักเกณฑในการวิเคราะห  วิจัย  ประเมินผล   รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดาน
วิชาการ  โสตทัศนศึกษา  ศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะห  และวิจัย  คนควา ทดลอง วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการ   โสตทัศนศึกษา  หรือ
เพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับปญหาตางๆ  และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานท่ี
มีความยุงยากซับซอนมากและมีขอบเขตกวางขวางมากติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิชาการ
โสตทัศนศึกษาและดานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานวิชาการ  โสตทัศนศึกษา  เพ่ือใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ



๒๖๗

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
วิชาการโสตทัศนศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือให
คําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ  เปนผูทรงคุณวุฒิในดานวิชาการโสตทัศนศึกษาใหกับหนวยงานตางๆ
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ ทางดานวิชาการ  โสตทัศนศึกษาแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือถายทอดความรู  ความเชี่ยวชาญ  และพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการ  โสตทัศน
ศึกษา  เขารวมประชุม  คณะกรรมการตางๆ  ตามท่ีไดรับแตงตั้ ง   เปนผูแทนของกลุ ม
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ  เก่ียวกับงานวิชาการ
โสตทัศนศึกษาท้ังในและตางประเทศ  เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๒.ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในมหาวิทยาลัย  เพ่ือให

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใน
การเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานวิชาการโสตทัศนศึกษา  เพ่ือใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

๓.ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
   (๒)ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังท่ีประชุมท้ัง

ในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔.ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ  ทางดานวิชาการโสตทัศนศึกาในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือพัฒนาองคความรู  และ
สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

(๒) เผยแพร  ถายทอดความรู  ดานวิชาการโสตทัศนศึกษา  เพ่ือใหบุคคลหรือ
หนวยงานไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป



๒๖๘

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๖๙

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการโสตทัศนศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ (๓-๓-๐๑-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานวิชาการโสตทัศนศึกษา  โดยใช

ความรู  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน  หรืองานพัฒนาทฤษฏี  หลักการ  ความรูใหม  ปฏิบัติงานวิจัยดานวิชาการโสต
ทัศนศึกษา  และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ  เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนโครงการ  และแกไขปญหา
ในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากหรือถายทอดความรูเก่ียวกับงาน  ตลอดจนให
คําปรึกษา  แนะนํา  หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ  และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานวิชาการ โสตทัศนศึกษาท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางาน
ท่ียุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ  ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค  ปละปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานวิชาการโสตทัศนศึกษา  พัฒนาและ

ประยุกตใชความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ  วิธีการ  และเทคนิคตางๆ เพ่ือ
พัฒนางานวิชาการ  พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

(๒) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจัยตางๆ  และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานดานวิชาการ  โสตทัศนศึกษาเปนอยางมาก
วางหลักเกณฑในการวิเคราะห  วิจัย  ประเมินผล   รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดาน
วิชาการ  โสตทัศนศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการโสตทัศนศึกษา
เสนอความเห็นเก่ียวกับปญหา  และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง
มากทางวิชาการดานวิชาการโสตทัศนศึกษาติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิชาการ  โสตทัศน
ศึกษา  และดานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนท่ี
ปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญทางดานวิชาการ  โสตทัศนศึกษา  เพ่ือใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการ
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(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน  ฝกอบรม  ใหบริการและเผยแพรความรู
ทางดานวิชาการ โสต ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ  ตามท่ีไดรับแตงตั้ง
เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ  เก่ียวกับ
งานวิชาการโสตทัศนศึกษาท้ังในและตางประเทศ  เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาว
ขางตนแลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมาย
สงเสริม  กํากับ  ควบคุม  ดูแล  และตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม
ประเมินผล  และแกไขปญหา  ขอขัดของในการปฏิบัติบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด  วางแผนหรือ

รวมวางแผนการทํางาน  โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน  โครงการ  ในระดับกลยุทธของ
สถาบันอุดมศึกษา   มอบหมายงาน  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  ติดตามและประเมินผล  เพ่ือให
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

    ๓. ดานการประสานงาน
  (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบคุคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังท่ีประชุมท้ัง

ในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
    ๔. ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยาก
ซับซอนมากเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับงานวิชาการโสตทัศนศึกษา  ใหบุคคลหรือหนวยงาน
สามารถดําเนินงานไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว  หรือเพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

                (๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล
เพ่ือใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓

ป หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
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๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๗๒

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการโสตทัศนศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ (๓-๓-๐๑-๓X

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ  และประสบการณสูงมากในงานดานวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา  คนควา  วิเคราะห  หรือวิจัย  เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  ตองตัดสินใจหรือ
แกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม การปฏิบัติงานท่ี
มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก  โดยใชความรู
ความสามารถ  ประสบการณ  และความชํานาญงานสูงมากในงานดานวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากับตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงาน  เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑)ปฏิบัติการดานวิชาการโสตทัศนศึกษาข้ันสูงท่ียุงยากซับซอน  ควบคุมตรวจสอบ

พัฒนาและการปฏิบัติงานวิชาการโสตทัศนศึกษา  เพ่ือใหเปนไปตามมาตราฐานท่ีกําหนด
(๒) ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  สังเคราะห  หรือวิจัย  ท่ียุงยากซับซอน  พัฒนา

เอกสารวิชาการคูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ  และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการโสตทัศน
ศึกษา เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ  เทคนิควิธีการ  กําหนดแนวทาง  พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานใหมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหา
เก่ียวกับงานดานวิชาการ  โสตทัศนศึกษา

(๓)ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในดานวิชาการโสตทัศนศึกษา  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  มี
ประสิทธิภาพ  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ  ตามท่ีไดรับแตงตั้ง  เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ
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(๓) ในฐานะหัวหนางาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมาย  สงเสริม
กํากับ  ควบคุม  ดูแล  และตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล
และแกไขปญหา  ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด  วางแผนหรือ

รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย  แผนงานหรือ  โครงการของหนวยงาน  แกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล  เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

    ๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน โดยมี

บทบาทในการเจรจา โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
(๒)ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังท่ีประชุม

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔.ดานการบริการ

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู  ทางดานวิชาการโสตทัศนศึกษาท่ียุงยาก
ซับซอนแกผูใตบังคับบัญชา  นักศึกษา  ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมท้ังตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เพ่ือพัฒนาความรู  เทคนิค  และทักษะ  ให
สามารถนําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล เพ่ือให
สอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด
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ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการโสตทัศนศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ระดับตําแหนง ชํานาญการ (๓-๓-๐๑-๔)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู  ความสามารถ ความชํานาญ

งาน ทักษะ  และประสบการณสูงในงานดานวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา
คนควา  วิเคราะห  หรือวิจัย  เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยาก
มากและมีขอบเขต กวางขวาง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม การปฏิบัติงาน
ดานวิชาการโสตทัศนศึกษาท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนคอนขางมาก  โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน  เพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑.ดานการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง  เครื่องฉาย  การผลิตวัสดุ  อุปกรณท่ี

ใชในการจัดแสดงหรือบรรยาย  เพ่ือใหการแสดงหรือบรรยายท่ีตองอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉาย
ดําเนินไปโดยความเรียบรอย  และเกิดความเหมาะสม

       (๒) ควบคุม  ดูแล  ตรวจทาน  แปล  เขียน  เรียบเรียง  คําบรรยายภาพ  คําบรรยาย
แผนภูมิ  บทรายการวิทยุ  ภาพยนตร  หรือโทรทัศน  การแปลความหมายสถิติขอมูลตางๆ  และการ
นําเสนอสถิติ  ขอมูลหลักวิชาการโสตทัศนศึกา  เพ่ือเผยแพรความรู  หรือขอมูลอันเปนประโยชนใน
ดานตาง

    (๓) ควบคุมการจัดหา  ดูแล  รักษา  ซอมแซม  เครื่องเสียง  เครื่องฉาย  ตลอดจน
วัสดุ   อุปกรณตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหสามารถใชงานไดดี  ประหยัดงบประมาณของ
หนวยงาน  และดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๔) ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  สังเคราะห  หรือวิจัยดานวิชาการโสตทัศนศึกษา
จัดทําเอกสารวิชาการ  คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ  และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการโสต
ทัศนศึกษา  เพ่ือพัฒนางานวิชาการ  และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน



๒๗๕

(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชนฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิชาการโสตทัศนศึกษา  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง  เพ่ือใหขอมูลทางวชิาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(๖) ในฐานะหัวหนางาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๕) ดังกลาวขางตน
แลวตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน  มอบหมาย  ควบคุม    และตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา
ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด  วางแผนหรือรวมวางแผนการ

ทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด

    ๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา

เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน  หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
ไว

(๓) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน  หรือบุคคล  หรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

  ๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา  นิเทศ  ฝกอบรม  ถายทอดความรู  ดานวิชาการโสตทัศน

ศึกษาแกผูใตบังคับบัญชา  นักศึกษา  ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมท้ังตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ  และสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) พัฒนาขอมูล  จัดทําเอกสารวิชาการ  สื่อเอกสารเผยแพร  ใหบริหารวิชาการ
ดาน วิชาการโสตทัศนศึกษาท่ีซับซอน  เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ท่ีสอดคลอง  และ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดบัปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๔ ป  สําหรับผู มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ระดับปฏิบัติการขอ ๒



๒๗๖

กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๒ ป  สําหรับผู มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ระดับปฏิบัติการขอ ๓

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานวิชาการโสตทัศนศึกษา  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  มาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๗๗

ตําแหนงประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

ช่ือสายงาน วิชาการโสตทัศนศึกษา

ช่ือตําแหนงในสายงาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ (๓-๓-๐๑-๕)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานวิชาการโสตทัศนศึกษา  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

๑.ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดเตรียมและควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง  เครื่องฉาย  การผลิต

วัสดุ  อุปกรณท่ีใชในการจัดแสดงหรือบรรยาย  เพ่ือใหการแสดงหรือบรรยายท่ีตองอาศัยเครื่องเสียง
หรือเครื่องฉายดําเนินไปโดยความเรียบรอย  และเกิดความเหมาะสม

(๒) ชวยแปล  เขียน  เรียบเรียง  คําบรรยายภาพ  คําบรรยายแผนภูมิ  บทรายกา
วิทยุ  ภาพยนตร  หรือโทรทัศน  การแปลความหมายสถิติขอมูลตางๆ  และการนําเสนอสถิติขอมูล
หลักวิชาการโสตทัศนศึกษา  เพ่ือเผยแพรความรู  หรือขอมูลอันเปนประโยชนในดานตาง

(๓) จัดหา  ดูแล  รักษา  ซอมแซม  เครื่องเสียง  เครื่องฉาย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหสามารถใชงานไดดี  ประหยัดงบประมาณของหนวยงาน  และ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ

๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
    ๓. ดานการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก  เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว



๒๗๘

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล  ขอเท็จจริง  แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

  ๔.ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน  ถายทอดความรู  ทางดานวิชาการโสตทัศนศึกษา

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ  ท่ีเปนประโยชน

(๒)จัดเก็บขอมูลเบื้องตน  และใหบริการขอมูลทางวิชาการ  เก่ียวกับดานวิชาการ
โสตทัศนศึกษา  เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  นักศึกษา  ตลอดจนผูรับบริการ
ไดรับทราบขอมูลและความรูตางๆ  ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง  และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน
และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ  มาตรการตางๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒.  ไดรับปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับปริญญาเอก  หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด



๒๗๙

บทที่ ๖

ตําแหนงประเภท  ทั่วไป



๒๘๐

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป

ช่ือสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร

ช่ือตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร

ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ (๔-๑-๐๑-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงาน  ทักษะ

หรือ  ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา
คนควา  วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย  โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตุผล  แนวความคิด
วิธีการ  เพ่ือปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือ
เฉพาะทาง หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง
ตลอดจนใหคําปรึกษา  แนะนํา  และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

 ๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) วางแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ  เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด
(๒) มอบหมายงาน  กํากับดูแล  และตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ  บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด
(๓) จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูล  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคนหา  และนําไปใช

ประโยชน  ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ความคุมการจัดซื้อจัดหา   การเบิกจาย  เพ่ือใหมีสภาพพรอมใชงานและสนับสนุน

การปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี
(๕) อํานวยความสะดวกในการประชุม  สัมมนา  บนทึกการประชุมและจัดทํารายงาน

การประชุม  เพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย  และมีหลักฐานในการประชุม
(๖) พัฒนางาน  ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ  เพ่ือใหระบบงานมีความสะดวก

และรวดเร็วยิ่งข้ึน
(๗) ประสานงานกับหนวยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชน  เพ่ือขอความชวยเหลือ

หรือความรวมมือในงานอันเปนประโยชนตอกรทํางานของหนวยงาน

๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม  กํากับ  ดูแล  ควบคุม  และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา  เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไปใน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



๒๘๑

๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา  สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานบริหารงานท่ัวไป  ตอบปญหา

และฝกอบรม  เก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ  ใหแกหนวยงาน  หรือ
ผูรับบริการ  เพ่ือถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานบริหารงานท่ัวไป

(๒) ประสานงานกับหนวยงาน  หรือผูรับบริการ  โดยใหบริการงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ  เพ่ือความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนระโยชนตอการทํางานของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร  ระดับปฏิบัติงาน และ
๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓ ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบ  และลักษณะงานท่ีปฏิบัตมิาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๒๘๒

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป

ช่ือสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร

ช่ือตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร

ระดับตําแหนง ชํานาญงาน (๔-๑-๐๑-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงาน  ทักษะ

หรือ  ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา  คนควา
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจัย  โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตุผล  แนวความคิด  วิธีการ
เพ่ือปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา  และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

 ๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชวยและสนับสนุนงาน

บริหารตางๆ  เชน  งานบันทึกขอมูลเพ่ือใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งาน
ประชาสัมพันธ  งานงบประมาณ  งานการเงินการบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถิติ  งาน
บริหารท่ัวไป  เพ่ือสนับสนุนใหงานตางๆ  ดําเนินไปไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ

(๒) ศึกษา  คนควาหาวิธีการตางๆ  ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

(๓) ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงานโดย
การใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ

๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม  กํากับ  ดูแล  ควบคุม  และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา  เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด
(๒) วางแผน  ประเมินผล  ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน

ผูปฏิบัติงานบริหารในหนวยงาน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  และฝกอบรม  เก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปในความ

รับผิดชอบใหแกผูรับบริการ  หนวยงาน   เพ่ือถายทอดความรูความชํานาญดานปฏิบัติงานบริหารงาน
ท่ัวไป



๒๘๓

(๒) ประสานงานกับหนวยงาน  หรือผูรับบริการ  เพ่ืออํานวยความสะดวกสะดวกและ
ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร  ระดับปฏิบัติงาน และ
๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๕ ป  สําหรับผู มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูปฏิบัติงานบริหาร  ระดับปฏิบัติงาน  ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๔ ป  สําหรับผู มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูปฏิบัติงานบริหาร  ระดับปฏิบัติงาน  ขอ ๓

และ
๓.  ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ  และ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๒๘๔

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป

ช่ือสายงาน ผูปฏิบัติงานบริหาร

ช่ือตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร

ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน (๔-๑-๐๑-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  โดยใช

ความรู  ความสามารถ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบันทึกขอมูลเพ่ือใชกับเครื่องคอมพิวเตอรงานธุรการ
งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ  งานงบประมาณ  งานการเงินและการบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ
งานเวชสถิติ  หรืองานบริการท่ัวไป  ตามคําสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติ   หรือคูมือท่ีมีอยู
อยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ  ตรวจสอบ  ตลอดจนใหคําปรึกษา  แนะนํา  และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

 ๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานบริหารตางๆ เชน  งานบันทึกขอมูลเพ่ือใชกับ

เครื่องคอมพิวเตอร  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ  งานงบประมาณ  งานการเงิน
การบัญชี  งานพัสดุ  งานสถิติ  งานเวชสถิติ  งานบริการท่ัวไปธุรการ  เพ่ือสนับสนุนใหงานตางๆ
ดําเนินไปไดโดยสะดวก

(๒) ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น

(๓) ผลิตเอกสารตางๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน  และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย

๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ  ท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน  เพ่ืออํานวยความสะดวก  และเสริมสรางความรูความเขาใจในงาน
บริหารงานท่ัวไป

(๒) ประสานงาน  แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี  ท้ัง
ภายในและภายนอกหนวยงาน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒.   ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้



๒๘๕

๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๒๘๖

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป

ช่ือสายงาน ชางเขียนแบบ

ช่ือตําแหนง ชางเขียนแบบ

ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ (๔-๗-๐๕-๑)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงาน  ทักษะ

หรือ  ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา
คนควา  วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย  โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตุผล  แนวความคิด
วิธีการ  เพ่ือปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือ
เฉพาะทาง หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง
ตลอดจนใหคําปรึกษา  แนะนํา  และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

 ๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) เขียนแบบงานสถาปตยกรรม  งานแผนท่ี  งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ

ตางๆ ท่ีเก่ียงของ  และจัดทําแบบจําลอง  เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ
(๒)  ควบคุมการกอสราง  เพ่ือใหถูกตองตามรูปแบบ  รายการ  และระเบียบพัสดุ
(๓) สํารวจพ้ืนท่ีท่ีจะปรับปรุง  กอสราง  เพ่ือเก็บขอมูลรายละเอียดตางๆ
(๔) ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ  เพ่ือใชในการเปดสอบราคาและ

นําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค
(๕) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา  เพ่ือถายทอดความรูความเขาใจใน

งานชางเขียนแบบ

๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม  กํากับ  ดูแล  ควบคุม  และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา  เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด
     (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานชางเขียนแบบใน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา  สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเขียนแบบ  ตอบปญหา

และฝกอบรม  เก่ียวกับงานชางเขียนแบบท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ  ใหแกหนวยงาน  หรือ
ผูรับบริการ  เพ่ือถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานเขียนแบบ



๒๘๗

(๒) ประสานงานกับหนวยงาน  หรือผูรับบริการ  โดยใหบริการงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ  เพ่ือความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนระโยชนตอการทํางานของหนวยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร  ระดับปฏิบัติงาน และ
๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓ ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๒๘๘

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป

ช่ือสายงาน ชางเขียนแบบ

ช่ือตําแหนง ชางเขียนแบบ

ระดับตําแหนง ชํานาญงาน (๔-๗-๐๕-๒)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงาน  ทักษะ

หรือ  ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา  คนควา
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจัย  โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตุผล  แนวความคิด  วิธีการ
เพ่ือปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา  และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏบิัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

 ๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) เขียนแบบงานสถาปตยกรรม  งานแผนท่ี  งานวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ

ตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  และจัดทําแบบจําลอง  เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตางๆ
(๒) ควบคุมการกอสราง  เพ่ือใหถูกตองตามรูปแบบ  รายการ  และระเบียบพัสดุ

     (๓) สํารวจพ้ืนท่ีท่ีจะปรับปรุง  กอสราง  เพ่ือเก็บขอมูลรายละเอียดตางๆ
     (๔) ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ  เพ่ือใชในการเปดสอบราคาและ

นําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค

๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม  กํากับ  ดูแล  ควบคุม  และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา  เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด
     (๒) วางแผน  ประเมินผล  ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานใน

ชางเขียนแบบในหนวยงาน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  และฝกอบรม  เก่ียวกับงานชางเขียนแบบในความ

รับผิดชอบใหแกผูรับบริการ  หนวยงาน   เพ่ือถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเขียนแบบ
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน  หรือผูรับบริการ  เพ่ืออํานวยความสะดวกสะดวกและ

ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน



๒๘๙

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียนแบบ  ระดับปฏิบัติงาน และ
๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป

กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๕ ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียน
แบบ  ระดับปฏิบัติงาน  ขอ ๒

กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๔ ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเขียน
แบบ  ระดับปฏิบัติงาน  ขอ ๓

และ
๓. ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ  และ

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด



๒๙๐

ตําแหนงประเภท ท่ัวไป

ช่ือสายงาน ชางเขียนแบบ

ช่ือตําแหนง ชางเขียนแบบ

ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน (๔-๗-๐๕-๓)

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา  โดยใช

ความรู  ความสามารถ  ปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบ ตามคําสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติ
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ  ตรวจสอบ  ตลอดจนใหคําปรึกษา  แนะนํา  และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้

 ๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) สํารวจ  ออกแบบ  เขียนงานสถาปตยกรรม  งานแผนท่ี  งานวิศวกรรมโครงสราง

และงานระบบตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสนับสนนุงานออกแบบของหนวยงานตางๆ
(๒) ศึกษาขอมูลของวัสดุกอสราง  เพ่ือนํามาใชในงานเขียนแบบใหเกิดความสมบูรณ
(๓) ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ  เพ่ือใชในการเปดสอบราคาและ

นําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค
(๔) ชวยสอนงานและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา  เพ่ือถายทอดความรูความเขาใจ

ในงานชางเขียนแบบ

๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ  ท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน  เพ่ืออํานวยความสะดวก  และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชาง
เขียนแบบ

(๒) ประสานงาน  แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี  ท้ัง
ภายในและภายนอกหนวยงาน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๒.   ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้



๒๙๑

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด


