
ต ำแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ  ชื่อต ำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

      -ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น ฐ ำ น ะ
ผู้ปฏิบั ติ งำนระ ดับต้นที่ ต้ อง ใ ช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ด้านการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

       -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงในงานด้านการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิ เคราะห์  สัง เคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  
 
       -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ ปฏิบั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ง านที่ รั บผิ ดชอบส า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

       -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนที่มีประสบกำรณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงมำกในงานดา้นการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบตัิงาน
หรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีมี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน   ที่มีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่
ยุ่ งยากซับซ้อนมาก โดยใ ช้ความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานด้านการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจน
ก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ในงานด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง 
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ และน ามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

        -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับหน่วยงานด้านการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) ให้บริการสนเทศ บริการปรึกษา  
บริการทดสอบ บริการจัดหางาน และบริการจัด
ทุนการศึ กษา  และให้การปรึ กษา เกี่ ย วกั บ
ทุนการศึกษา ต่อนิสิตนักศึกษา และประสานงาน
กับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ ผู้ปกครองนักศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
และการด ารงชีวิตของนิสิตนักศึกษา 

(๒) ศึกษาวิเคราะห์การแนะแนวการศึกษา  
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยอาชีพต่างๆ เพื่อวางแผน การ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ วางแผนพัฒนางาน
สวัสดิการนักศึกษา วางโครงการเกี่ยวกับการ
บริหารงานในหอพักนักศึกษาและเสนอแนะ
เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา 

(๓) ส ารวจ บันทึก รวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติแนวอาชีพต่างๆ ติดตาม
ประเมินผลงานด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
เพื่ อประกอบการวางแผนและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ให้ค าปรึกษา แนะน า  ในการปฏิบัติ งานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ ช้ีแจงเรื่ องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ศึกษาวิเคราะห์การแนะแนวการศึกษา  

ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยอาชีพต่างๆ เพื่อวางแผนการ
แนะแนวการศึกษาและการแนะแนวอาชีพ 
ว า ง แ ผ น พั ฒ น า ง า น ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 
วางโครงการเกี่ยวกับการบริหารงานในหอพัก
นักศึกษา 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์  
หรือวิจัยด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพหรือเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและ
มาตรฐานการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิ ธี การของงานการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ที่ ไ ด้ รั บแต่ ง ตั้ ง  เ พื่ อ ให้ ข้ อมู ลทา งวิ ช า กา ร
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทางด้านการแนะแนว 

การศึ กษาและการอา ชีพ ขั้ นสู งที่ ยุ่ งย าก เพื่ อ ให้
ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามาตรฐานท่ีก าหนด 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
วิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง 
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม 
และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่ างๆ ที่ ได้ รับแต่ งตั้ ง  เพื่ อ ให้ ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านการ

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ 
วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการ 
พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ ในงาน 
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพและเผยแพร่ผลงาน
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิ จัยทางด้ านการแนะแนว
กา รศึ ก ษาแล ะอา ชีพ  เ พื่ อ ให้ ค า แนะ น า แล ะ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
     (๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม 
ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทน



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
อย่างถูกต้อง ม ี
ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

(๔) ในฐำนะหัวหน้ำงำน  นอกจากอาจ
ปฏิบัติ 

ตามข้อ (๑) – (๓)  ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า
หน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่ก าหนด 
 

(๔) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากปฏิบัติตาม  
(๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้ อง ในการปฏิบัติ ง านใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

ของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วม
ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประการพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    (๔) ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน  นอกจากปฏิบัติ
ตาม (๑) –(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิทีก่ าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
     วางแผนการท างานรับผิดชอบ ร่วมวางแผน
การท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

 

๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 
      ร่วมก าหนดนโยบายและแผนของหน่วยงานที่
สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตำมนโยบำย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตำมประเมินผล 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ที่ก าหนด 

 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
      ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่ก าหนด 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง 

ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาท 

ในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด

๓.  ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล 

หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ  
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
ก าหนดไว ้

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 
ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 

สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงาน 
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

ก าหนด 
(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่ 

หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น  

เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจง
เ รื่ อ งต่ า งๆ  เ กี่ ย วกั บ งาน ในหน้ าที่  เ พื่ อ ให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ 
ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม  

ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการแนะแนวการศึกษา
และอา ชีพแก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บัญชา  นั กศึ กษ า 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

(๒) พัฒนาข้อมูล  จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑)  ให้ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้  

ทางด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      (๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 
      (๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้  

ทางด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนา
ความรู้  เทคนิค  และทั กษะ ให้ สามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิ 

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการแนะแนว 
การศึกษาและอาชีพ เพื่อให้บุคคลทั่วไป ได้รับความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 

 

 

 

 



๕ 
 

 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๑. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่ งประเภทเ ช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
- ก าห นด เ วล า  ๖  ปี  ใ ห้ ล ด เป็ น  ๔  ปี  ส า ห รั บผู้ มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ 

- ก าห นด เ วล า  ๖  ปี  ใ ห้ ล ด เป็ น  ๒  ปี  ส า ห รั บผู้ มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓  

-หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักแนะแนว 
การศึกษาและอาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ 
ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือต าแหน่ง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก .พ.อ. 
ก าหนด และ  
๓. ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 

๑. มคีุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักแนะแนว 
การศึกษาและอาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ  
๓. ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษาและ 
อาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

     ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

     ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ง ให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

    ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ งให้ เป็นไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 


