ตำแหน่งประเภท

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ระดับปฏิบัติกำร
-ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชา
การศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ระดับชำนำญกำร
-ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงาน
ด้านวิชาการศึกษา ปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งทาการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงาน
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย หรือ
-ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนดแนวทางการ
ทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกากับ
ตรวจสอบ ผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบตั ิงานหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับชำนำญกำรพิเศษ
-ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมำกใน
งานด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้อง
ทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัย เพื่อการปฏิบตั ิงานหรือพัฒนางาน ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
-ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอน
การทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ และความชานาญงาน
สูงมากในงานด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
มาก ตลอดจนกากับและตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ระดับเชี่ยวชำญ
-ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
งานด้านวิชาการศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานที่เชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี
หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการศึกษา
และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามแผนงานโครงการสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และ
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจน
ให้คาปรึกษา แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบตั ิหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
-ปฏิบัติงำนในฐำนหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุม กากับหน่วยงานด้านวิชา
การศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจน
กากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

๒
ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ระดับปฏิบัติกำร
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร
แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนา
นักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งาน
นักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา
เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน
(๒) สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ความต้องการกาลังคน ศึกษาวิเคราะห์และ
จัดทาหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร การพัฒนาหนังสือหรือตาราเรียน
ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการ
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
(๓) จัดทามาตาฐานสถานศึกษา การติดต่อ
ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและ
เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้
ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๔) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่

ระดับชำนำญกำร
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั หลักสูตร สร้าง
และพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ พัฒนาหนังสือหรือ
ตาราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
จัดทามาตรฐานสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของ
หน่วยงาน
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับการศึกษา
เพื่อกาหนดลักษณะงานและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชา
การศึกษา กาหนดแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา
หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานด้านวิชาการศึกษาและที่
เกี่ยวข้อง
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัยงานทางด้านการศึกษา เสนอแนะความเห็นทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา
หลักสูตร แบบเรียน ตารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา
การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนว
การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดทา
เอกสารวิชาการ คูม่ ือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
(๔) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้าน
การศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุน

ระดับชำนำญกำรพิเศษ
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาขั้นสูงที่
ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ข้อเสนอนโยบาย แผน
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา สื่อ
การเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนว
การศึกษา และควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชา
การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัยทีย่ ุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิชาการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางาน
วิชาการ เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทาง พัฒนา
ระบบและมาตรฐานของงานให้มีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธกี ารในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการศึกษา
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและ
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาระบบ
ข้อมูล เพื่อแนะแนวทางการพัฒนางานด้านวิชา
การศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์
วิเคราะห์นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกบรม

ระดับเชี่ยวชำญ
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชา
การศึกษา พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่าง ๆ ใน
งานวิชาการศึกษา และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่องานวิชาการศึกษา วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจยั ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธีการ
และระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการศึกษา เพื่อ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชา
การศึกษา เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมากทางด้านวิชาการศึกษา ติดตาม
ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการศึกษา และด้านที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นทีป่ รึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
ให้การบริการและเผยแพร่ความรูท้ างวิชา
การศึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ งต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมปรุชม

๓
ระดับปฏิบัติกำร
ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการศึกษา
(๕) การให้บริการวิชาด้านต่างๆ เช่น การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนา
เกี่ยวกับการศึกษาและกิจารนักศึกษา เผยแพร่
การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์
การเขียนบทความ จัดทาวารสาร หรือเอกสาร
ต่างๆ ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นกั ศึกษาที่มา
ฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง

ระดับชำนำญกำร
การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรม โครงการด้านการศึกษา ส่งเสริมการวิจยั การศึกษา
วางโครงการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการศึกษา
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และ
จัดทากิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
(๖) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
จัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานวิชาการศึกษา ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รบั แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๗) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๖) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่
กาหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ระดับชำนำญกำรพิเศษ
และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านวิชาการศึกษา ให้คาปรึกษา
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่ วข้อง
(๕) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้อง
ทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิงาน ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ควบคุม
กากับ ดูแล และตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ระดับเชี่ยวชำญ
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น
ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใน
การเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม
ควบคุม กากับ ดูแล และตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๔
ระดับปฏิบัติกำร
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
-วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วม
วำงแผนกำรท ำงำนของหน่ ว ยงำนหรื อ
โครงกำร เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ ต าม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ระดับชำนำญกำร

ระดับชำนำญกำรพิเศษ
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
๒. ด้ำนกำรวำงแผน
-ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
-ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
แผนงานหรื อ โครงการของหน่ ว ยงาน แก้ ไ ขปั ญ หาในการ ท างานตามนโยบาย แผนงานหรื อ โครงการของ
ปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ ตามเป้ า หมายและ หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ ต าม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ระดับเชี่ยวชำญ
๓. ด้ำนกำรวำงแผน
-ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วม
วางแผนการทางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการ
แผ นงา น โค ร งกา ร ในร ะ ดั บ กล ยุ ทธ์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญ หาใน
การปฏิ บั ติ งาน ติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่ว ยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และผลสั ม ฤทธิ์ ต ามที่
กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสานการทางานร่วมกัน โดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในที ม งาน หรื อหน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้า งความเข้า ใจและความร่ว มมื อในการด าเนิน งานตามที่
ได้รับมอบหมาย

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสานการทางานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนา แก่
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน
(๑) ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๓) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาแก่
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ และเกิด
ความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้ า ที่ เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ บริ ก าร ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมู ลทางวิ ชาการเกี่ ยวกับด้ านวิชาการศึ กษา
เพื่ อ ให้ บุ ค ล ากรทั้ ง ภา ยในแ ละภา ยนอก

๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ท างด้านวิชาการศึกษาแก่ผู้ ใต้บั งคั บบั ญชา
นั ก ศึ ก ษา ผู้ รั บ บริ ก ารทั้ ง ภายในและภายในอกหน่ ว ยงาน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง
(๒) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นวิ ช าการศึ ก ษาที่

๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
ทางด้ านวิ ช าการ ศึ ก ษา ที่ ยุ่ ง ย ากซั บ ซ้ อ นแ ก่
ผู้ใ ต้บั งคั บบั ญชา นั กศึ กษา ผู้รั บ บริ การทั้ งภายใน
และภายในอกหน่ ว ยงาน รวมทั้ งตอบปั ญ หาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนา
ความรู้ เทคนิ ค และทั ก ษะ ให้ ส ามารถน าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาและด าเนิ น งานได้
อย่างถูกต้อง

๔. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา
ให้ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานสามารถด าเนิ น งานให้
ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้
หรื อ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
(๒) เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ด้านวิชาการ

๕
ระดับปฏิบัติกำร
ระดับชำนำญกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ
หน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องและ
(๒) กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่
เพื่อให้บุ คคลทั่วไปได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ที่
ทราบข้อมูลและความรู้ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ประยุกต์เ ทคโนโลยี ระดับสากล เพื่อให้ สอดคล้อ ง ถูกต้องและเป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจขององค์กร
และใช้ ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย
(๓) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
เกี่ ย วกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
ค. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติกำร
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

ระดับชำนำญกำร
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักศึกษา
ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
- กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี สาหรับผู้ที่
มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดั บ
ปฏิบัติการ ข้อ ๒
-กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี สาหรับผู้ที่
มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดั บ
ปฏิบัติการ ข้อ ๓
-หรือตาแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก.พ.อ.กาหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักศึกษา ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ และ
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภทเชี่ ย วชาญเฉพาะ ๒. เคยด ารงต าแหน่ งประเภทเชี่ย วชาญเฉพาะ
ระดั บ ชานาญการ มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ ปี
ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓
หรือตาแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
ปี หรื อ ต าแหน่ งประเภทอื่ น ตามหลั ก เกณฑ์
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ.กาหนด และ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.กาหนด และ
๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่น
๓. ปฏิบั ติงานด้า นวิชาการศึก ษา หรื องานอื่น ที่
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง เหมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากแล้ว
น้อยกว่า ๑ ปี
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๖
ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติกำร
ระดับชำนำญกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
-ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ - ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส ภา จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส ภา จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส ภา จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด
สถาบันอุดมศึกษากาหนด
สถาบันอุดมศึกษากาหนด
สถาบันอุดมศึกษากาหนด

