
 

ต ำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

    -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 

ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชา
การศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 

    -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณส์ูงในงาน
ด้านวิชาการศึกษา ปฏิบตัิงานท่ีตอ้งท าการศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแกไ้ขปัญหาในงาน
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย หรือ 

     -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการศึกษาท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการ
ท างานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ์ตลอดจนก ากับ 
ตรวจสอบ ผู้ปฏิบตัิงานเพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบ
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ และปฏิบตัิงานหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณส์ูงมำกใน
งานด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สงัเคราะห์ หรือ
วิจัย เพื่อการปฏิบตัิงานหรือพัฒนางาน ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปญัหาในงานท่ียุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย หรือ 

     -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอน
การท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ และความช านาญงาน
สูงมากในงานด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปญัหาในงานท่ียุ่งยากซับซ้อน
มาก ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานท่ีรับผดิชอบส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

  -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
งานด้านวิชาการศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานท่ีเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวจิัยด้านวิชาการศึกษา 
และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และ
แก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยาก และมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจน
ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรงุผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

     -ปฏิบัติงำนในฐำนหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคมุ ก ากับหน่วยงานด้านวิชา
การศึกษาท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจน
ก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบตัิงานเพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และปฏบิัติหน้าที่อ่ืนตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

 
 
 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑)  ศึกษาวิเคราะหเ์กี่ยวกับหลักสตูร  

แบบเรียน การเทียบความรู้ การจดัการความรู้ 
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนา
นักศึกษา งานบริการและสวสัดิการ งาน
นักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภณัฑ์การศึกษา 
เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 

(๒) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล 
และสถติิทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และ
จัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสตูร ปรับปรุง
หลักสตูร การพัฒนาหนังสือหรือต าราเรยีน 
ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการ
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

(๓) จัดท ามาตาฐานสถานศึกษา การตดิต่อ 
ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและ
เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรบัปรุงให้
ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(๔) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัหลักสูตร สรา้ง 

และพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตา่งๆ พัฒนาหนังสือหรือ
ต าราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา 
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา เพื่อสง่เสริมสนับสนุนการจดั
การศึกษา และกจิกรรมทางการศกึษาต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของ
หน่วยงาน 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับการศึกษา  
เพื่อก าหนดลักษณะงานและมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชา
การศึกษา ก าหนดแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา  
หาวิธีการในการแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงาน  
เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานด้านวิชาการศึกษาและที่
เกี่ยวข้อง 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
วิจัยงานทางด้านการศึกษา เสนอแนะความเห็นทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา 
หลักสตูร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา 
การผลิตและพัฒนาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยี การแนะแนว
การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดท า
เอกสารวิชาการ คูม่ือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ และ
เผยแพรผ่ลงานทางด้านวิชาการศกึษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

(๔) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้าน 
การศึกษา และแกไ้ขให้ทันสมยั เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุน

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาขั้นสงูที ่

ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ข้อเสนอนโยบาย แผน 
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อ
การเรยีนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนว
การศึกษา และควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชา
การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
วิจัยทียุ่่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผ่ลงาน
ทางด้านวิชาการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางาน
วิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนา
ระบบและมาตรฐานของงานให้มีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพื่อหาวิธกีารในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการศกึษา 

(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและ 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาระบบ
ข้อมูล เพื่อแนะแนวทางการพัฒนางานด้านวิชา
การศึกษาให้มีความกา้วหน้าและทันต่อเหตุการณ์ 
วิเคราะห์นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกบรม  

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญดา้นวิชา 

การศึกษา พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
วิธีการ และเทคนคิต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน 
(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยตา่ง ๆ ใน 

งานวิชาการศึกษา และเผยแพรผ่ลงานท่ีก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหมท่ี่เป็นประโยชน์
ต่องานวิชาการศึกษา วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจยั ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการ
และระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการศึกษา เพื่อ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชา
การศึกษา เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมากทางด้านวิชาการศึกษา ติดตาม
ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการศึกษา และด้านท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นทีป่รึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม  

ให้การบริการและเผยแพร่ความรูท้างวิชา
การศึกษา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรือ่งต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้ารว่มปรุชม



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้าน
วิชาการศึกษา 

(๕) การให้บริการวิชาด้านต่างๆ เช่น การ 
จัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนา
เกี่ยวกับการศึกษาและกิจารนักศึกษา เผยแพร่
การศึกษา เช่น ออกรายการทางวทิยุ โทรทัศน์ 
การเขียนบทความ จดัท าวารสาร หรือเอกสาร
ต่างๆ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและแก่นกัศึกษาที่มา
ฝึกปฏิบัติงาน ตอบปญัหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปญัหา และสรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม โครงการด้านการศึกษา ส่งเสริมการวิจยัการศึกษา 
วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูและ
สถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการศึกษา 

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และ 
จัดท ากิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือส่งเสรมิ
สนับสนุนด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

(๖) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
จัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ฝึกอบรม เผยแพรค่วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานวิชาการศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่วกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รบัแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพจิารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนา้ที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ 
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๖) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุงแกไ้ข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปญัหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 

และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านวชิาการศึกษา ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพจิารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกีย่วข้อง 

(๕) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ 
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้อง
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิงาน ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ควบคุม 
ก ากับ ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุงแก้ไข ตดิตามประเมินผล และแก้ไขปญัหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปา้หมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น
ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใน
การเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปญัหาต่างๆ 
เกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา ท้ังในและต่างประเทศ 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตดัสินใจ และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ 

ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสรมิ 
ควบคุม ก ากับ ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุงแกไ้ข ติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏบิตัิงานใน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

-วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วม 

วำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำร เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

-ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ 

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 

-ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ 

ของหน่วยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพื่ อให้การด า เนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๓. ด้ำนกำรวำงแผน 

-ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ 

โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วม
วางแผนการท างาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการ
แผนงาน  โค ร งก า ร  ใน ร ะดั บกลยุ ท ธ์ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง 
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว ้

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกัน โดยมี 
บทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑)   ประสานการท างานภายใน 

สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท 

ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า แก่ 

หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ 

บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท 

ในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๓) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าแก่ 
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิด
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่  
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้ง
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ 

ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา 
เพื่ อ ให้ บุ คล ากรทั้ งภ าย ในและภายนอก

๔. ด้ำนกำรบริกำร 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม  
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการศึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายในอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

(๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ 

เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชาการศึกษาที่

๔. ด้ำนกำรบริกำร 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้ านวิ ช าการศึ กษาที่ ยุ่ ง ย ากซั บซ้ อนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายในอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนา
ความรู้  เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 

   (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และ
ตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถด าเนินงานให้
ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

     (๒) เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ด้านวิชาการ 



๕ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

หน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

(๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่  
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศท่ี 

เกี่ ย วกับงานที่ รับผิดชอบ เพื่ อก่อให้ เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

 

เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 

 
ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

 
 
 
 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักศึกษา  
ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  
ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้ที่ 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ ๒ 

-ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้ที่ 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ ๓ 

      -หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด 

   และ 

   ๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด และ 

  ๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอ่ืน 

      ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าท่ีความ 

      รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่ 
      น้อยกว่า ๑ ปี 
 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ 
ปี หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่
เ กี่ ย วข้ อ ง  ซึ่ ง เหมาะสมกับหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 



๖ 
 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

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

    -ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ งให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

  - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ ง ให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

   - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ ง ให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 


