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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                                                     วิเทศสัมพนัธ 
 
ลักษณะงานทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานทางวิเทศสัมพันธในดานการสอน การวิจัย บริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิกี่ยวกับการตดิตอประสานงานกับ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศกึษา ณ ตางประเทศ องคการโลก องคการระหวางประเทศ ผูเชี่ยวชาญ หรือ
เจาหนาที่ตางประเทศ หนวยชํานัญพิเศษตาง ๆ ตลอดจนการแปลเอกสาร และรางโตตอบหนังสอื
ภาษาตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
           ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
 
                        นักวิเทศสัมพันธ 3 ระดับ 3  
                        นักวิเทศสัมพันธ 4 ระดับ 4  
                        นักวิเทศสัมพันธ 5 ระดับ 5  
                        นักวิเทศสัมพันธ 6 ระดับ 6  
                        นักวิเทศสัมพันธ 7 ระดับ 7  
                        นักวิเทศสัมพันธ 8 ระดับ 8
                        นักวิเทศสัมพันธ 9 ระดับ 9  
                         
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 

 
 

http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st63-c3.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st63-c4.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st63-c5.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st63-c6.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st63-c7.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st63-c8.html
http://www.person.ku.ac.th/sajja/html/st63-c7.html


69-3 

ชื่อตําแหนง                                               นักวิเทศสมัพันธ 3 
 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวทางปฏิบตัิ หรือคําสั่งอยางกวางๆและอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานวิเทศสมัพันธ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ทําหนาที่ชวยศึกษารายละเอียด และเตรียมขอมูลเกี่ยวกบัการใหความรวมมือและความชวยเหลือ
จากตางประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน การใหความชวยเหลอืทางเศรษฐกจิและวิชาการ 
และอ่ืน ๆ แปลเอกสารและรางโตตอบหนังสือภาษาตางประเทศ อํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแก อาจารย 
ผูเชี่ยวชาญ เจาหนาที่ตางประเทศ และอาสาสมัครที่เขามาชวยเหลอื เปนตน และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานวเิทศสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง                                               นักวิเทศสมัพันธ 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวเิทศสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น รายงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการติดตอประสานงาน การขอความ
รวมมือ และความชวยเหลือจากตางประเทศ ในเรื่องทนุการศึกษา ฝกอบรม วิจัย หรือดูงาน การ ใหความ
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ และอื่น ๆ ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงาน เกี่ยวกับความรวมมือ และ
ความชวยเหลอืดังกลาว แปลเอกสาร และรางโตตอบหนังสือภาษา ตางประเทศ อํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ใหแก อาจารย ผูเชี่ยวชาญ เจาหนาที่ตางประเทศ และอาสาสมัครทีเ่ขามาชวยเหลือ เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานวเิทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิเทศสัมพันธ 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง                                               นักวิเทศสมัพันธ 5 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธที่คอนขางยากมากโดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากบัตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานวเิทศสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น รายงาน และดําเนินการติดตอประสานงาน เกี่ยวกับการขอ
ความรวมมือและความชวยเหลือ จากตางประเทศในเรื่องทุนการศึกษา ฝกอบรม วิจัย หรือดูงาน การใหความ
รวมมือชวยเหลือ ทางเศรษฐกิจและวิชาการ และอ่ืน ๆ แปลเอกสารและรางโตตอบหนังสือภาษาตางประเทศ 
อํานวยความสะดวก ใหแก อาจารย ผูเชีย่วชาญ เจาหนาที่ตางประเทศ และอาสาสมัครที่เขามาชวยเหลือ 
ติดตอประสานงาน เปนตน ศึกษา คนควา วิเคราะหหรอืสังเคราะหงานทางดานวิเทศสัมพันธ เผยแพรผลงาน
ทางดานวิเทศสัมพันธ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานวิเทศสมัพันธ หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานวิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิเทศสัมพันธ 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
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ชื่อตําแหนง                                               นักวิเทศสมัพันธ 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธที่ยากมาก  โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และ 
อยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานดานวิเทศสัมพันธ โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเทศสัมพันธ โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น รายงาน เสนอแนะ 
และดําเนินการเกี่ยวกบัการติดตอขอความรวมมือและความชวยเหลอืจากตางประเทศ ในเรื่องทนุการศึกษา 
ฝกอบรม วิจัยหรือดูงาน ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและวชิาการ และอ่ืน ๆ แปลเอกสารและโตตอบหนังสอื
ภาษาตางประเทศ ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานวิเทศสัมพันธ เปนตน เผยแพร
ผลงานทางดานวิเทศสัมพันธ ทําความเหน็ สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานวเิทศสัมพันธ
จัดทําเอกสารวิชาการคูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
วิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานวิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิเทศสัมพันธ 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ  
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิเทศสมัพันธโดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหม ๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเทศสัมพันธสูง
มาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบตัิงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงาน
วิเทศสัมพันธ ศึกษา คนควา วิเคราะหหรอืสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ ทาํความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนนิการเกี่ยวกับงานวเิทศสัมพันธ ศึกษา 
คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานวเิทศสัมพันธ เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับ
งานในความรบัผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรู
ความเขาใจเกีย่วกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบัแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
วิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 
และ ไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการ
เกี่ยวกับงานวเิทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิเทศสัมพันธ 6 แลวจะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรอืมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากตลอดจนมีความรู ความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                               นักวิเทศสมัพันธ 8 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิเทศสัมพันธที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก   
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานวิเทศสมัพันธโดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสนิใจในงานที่รบัผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานวิเทศสัมพันธสูง
มากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานวิเทศสมัพันธใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือสังเคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น สรุปรายงาน ให
คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ ศึกษา คนควาหาวธิีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานวเิทศสัมพันธ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่   
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
วิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานวิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
       นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิเทศสัมพันธ 7 แลวจะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักวิเทศสัมพันธ  9 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานวิเทศสัมพันธที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานวิเทศสัมพันธ  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม  ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานวิเทศสัมพันธ 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานวิเทศสัมพันธ 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิเทศสัมพันธ ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานวิเทศสัมพันธ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ ศกึษา วิเคราะห หรือวิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานวิเทศสัมพันธ และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานวิเทศสัมพันธ และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปน
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานวิเทศสมัพันธ เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิเทศสัมพันธ  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  
เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลยั/สถาบัน
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกบังานวิเทศสัมพันธทั้งในและตางประเทศ   
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
 
 



 
69-9 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 

และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
วิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                         

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 3 หรือนักวิเทศสัมพันธ 4 หรือนักวิเทศสัมพันธ 5 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานวิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิเทศสัมพันธ 8 แลวจะตอง 
            1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิเทศสัมพันธแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
            2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานวิเทศสัมพันธแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
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