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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
 

 
สายงาน                                              แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏบิตัิงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนสิิตนักศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบัการแนะแนวทางการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การทดสอบเพื่อแนะแนว บริการ
เกี่ยวกับทุนการศึกษา งานบริการสนเทศ และงานบริการจัดหางานตาง ๆ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  

 
      ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 

                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3  ระดับ 3 
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 4  ระดับ 4
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5  ระดับ 5  
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6  ระดับ 6  
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 7  ระดับ 7  
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 8  ระดับ 8  
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 9  ระดับ 9  
                   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 10 ระดับ 10  
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ชื่อตําแหนง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตัิหรือคําสั่งอยาง
กวางๆ และอยูภายใตการกาํกับตรวจสอบเฉพาะกรณทีี่จําเปน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน บริการสนเทศ บริการใหการปรึกษา บริการทดสอบ บรกิารจัดหางานและบริการจัด
ทุนการศึกษา และใหการปรึกษาเกี่ยวกบัทุนการศึกษา งานที่ปฏิบตัินอกจากจะเปนบริการวชิาชีพที่ใหโดยตรง
ตอนิสิตนักศึกษาแลวผูปฏิบตัิงานยังตองประสานงานกับฝายวชิาการ ฝายบริการ ผูปกครองนักศึกษา และ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
    ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
      1. มีความรูความสามารถในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่  
    2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงาน 
ในหนาที่  
      3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
       4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
        5. มีความสามารถในการศกึษา และจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
         6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 4 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  

   ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสัง่อยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
    ปฏิบัติงานทีย่ากเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน บริการสนเทศ บริการใหการปรึกษา บริการทดสอบ บริการจัดหางานและบริการจัด
ทุนการศึกษา และใหการปรึกษาเกี่ยวกบัทุนการศึกษา งานที่ปฏิบตัินอกจากจะเปนบริการวชิาชีพที่ใหโดยตรง
ตอนิสิตนักศึกษาแลวผูปฏิบตัิงานยังตองประสานงานกับฝายวชิาการ ฝายบรกิาร ผูปกครองนักศึกษา และ
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกสถาบันอุดมศึกษา เปนตน ใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศกึษาที่มารับการฝกหัดงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกบังานในหนาที่ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง   
        1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
        2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  

  ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบตัิ 
หรือคําสั่งในบางกรณีและอยูภายใตการกาํกับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด   
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา และวเิคราะหการแนะแนวการศึกษา ศึกษาวิเคราะหวิจัยอาชีพตางๆ  
วางแผนการแนะแนวการศกึษาการแนะแนวอาชีพ วางแผนพัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา วางโครงการ
เกี่ยวกับการบริหารงานในหอพักนักศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการแนะแนวการศกึษา วางโครงการการสํารวจ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลสถิตแินวอาชีพตาง ๆ ติดตามประเมินผล ศึกษา คนควา  วิเคราะหหรือ
สังเคราะหงานดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปนตน เผยแพรผลงานทางดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ฝกอบรม ใหคาํปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
          1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษา  
และอาชีพ 4 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานแนะแนวการศกึษาและอาชพี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
          3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
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ชื่อตําแหนง                     นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตั ิ
นอยมาก และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาใน
งานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา และวิเคราะหการแนะแนวการศึกษา 
ศึกษาวิเคราะหวิจัยอาชีพตางๆ วางแผนการแนะแนวการศึกษาการแนะแนวอาชพี วางแผนพัฒนางาน
สวัสดิการนักศึกษา วางโครงการเกี่ยวกบัการบริหารงานในหอพักนักศึกษา วางโครงการการสํารวจเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลสถิติแนวอาชีพตาง ๆ ติดตามประเมินผล ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือ
สังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปนตน เผยแพรผลงานทางดานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนนิการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกบังานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรอืเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 แลว จะตองมี
ความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
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ชื่อตําแหนง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีขอบเขต
เน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนว
ทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู 
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค   
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพสูงมาก โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
แนวทางวธิีการในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือ
กําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏบิัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทําความเห็น สรปุรายงาน 
เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานแนะแนวการศกึษาและอาชพี เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 
เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกบั
งานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบาย  
และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
    ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไข
ปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ      
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6 แลว จะตองมีความ
ชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของ
รัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
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ชื่อตําแหนง                                     นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานยุงยาก
ซับซอนมาก  โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน 
ตลอดจนกํากับ  ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางให
เหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานทีร่ับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพสูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัย 
ที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนคิวิธีการในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
ศึกษา คนควา วิเคราะหหรอืสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศึกษา คนควา หาวธิีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียด
ตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบัผิดชอบ 
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษา    
และอาชีพ 4  หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                    
         2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 7 แลว จะตองมีความ
ชํานาญงานในหนาที่ และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
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ชื่อตําแหนง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  

ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง มีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดย
ตองคิดริเร่ิม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน 
โครงการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย   
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตอ
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศึกษา วิเคราะห สงัเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วจัิย 
ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศึกษา 
วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดาน 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพและแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน 
เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานแนะแนวการศกึษาและอาชพี ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับ
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
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คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
        2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 หรือนักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
       นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 8 แลว  
       1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
       2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการให
คําปรึกษาแนะนําดานงานแนะแนวการศกึษาและอาชพีแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน   2548 
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ชื่อตําแหนง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 10  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูเชีย่วชาญพิเศษในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  โดยงานที่ปฏิบตัิตองใช
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ
พิเศษเปนที่ยอมรับในวงวชิาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่หลกัหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตอง
พัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร 
และจัดสรรทรพัยากรสําหรับโครงการเพือ่ใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวตัถุประสงค 
ติดตามประเมนิผล ประสานงาน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
           ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน    
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผน
ดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัย
ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เปนอยาง
มาก  ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลกัเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนด
วิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ศกึษา วิเคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตังิานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ศึกษา วิเคราะห วิจัยและวินิจฉยั 
เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ตดิตามความกาวหนาทางวิชาการในดาน 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เสนอแนะรูปแบบและ
เทคนิคเกีย่วกบังานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสม ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตนตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลยั/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชมุ
หรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ทั้งในและตางประเทศ  และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศกึษาและอาชพี 3 หรือนักแนะแนวการศกึษา  
และอาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 5 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
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 2.มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักแนะแนวการศกึษาและอาชพี 3 หรือนักแนะแนวการศกึษาและ
อาชีพ 4 หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 9 แลว จะตองมีความ
เชี่ยวชาญพิเศษและมีประสบการณสูงมากทางดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ 
และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษา
และขอเสนอแนะในดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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