
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
สายงาน    ครูพี่เลี้ยง 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  ให้แก่ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัยทั้งกาย จิตและสังคม ประเมินติดตามพัฒนาการของผู้เรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ 
ป้องกันโรคทั้งกายใจและจิตแก่ผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

 ชื่อต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับต าแหน่ง  ดังนี้ 

  ครูพ่ีเลี้ยง   ระดับปฏิบัติการ 
  ครูพ่ีเลี้ยง   ระดับช านาญการ 
  ครูพ่ีเลี้ยง   ระดับช านาญการพิเศษ 
  ครูพ่ีเลี้ยง   ระดับเชี่ยวชาญ 

 

  

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดให้มีต าแหน่งครูพี่เลี้ยง 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 



ต าแหน่งประเภท   เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อสายงาน    ครูพ่ีเลี้ยง 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   ครูพ่ีเลี้ยง 

ระดับต าแหน่ง    ปฏิบัติการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านครูพี่เลี้ยง ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครูพ่ีเลี้ยงเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งพี่เลี้ยง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ

คุณลักษณะตามวัยทั้งกาย จิตและสังคม ประเมินติดตามพัฒนาการของผู้เรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ 
ป้องกันโรคท้ังกายใจและจิตแก่ผู้เรียน 

๑.๓ ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก 
๑.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๑.๕ ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ   

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดเป็นรอบปี 
 ๓. ด้านการประสานงาน 

๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  



๔. ด้านการบริการ 
     ๔.๑ ให้บริการ แนะน า สอน ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและผู้ปกครอง เพ่ือให้ใช้บริการมี
ความรู้ 
     ๔.๒ ร่วมทีมในการบริการต้อนรับ และอ านวยความสะดวกกับผู้ปกครองและญาติที่เข้ามารับบริการ 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย สุขสบายและมีประสิทธิภาพ 
     ๔.๓ ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดให้มีต าแหน่งครูพี่เลี้ยง 
ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 

 



ต าแหน่งประเภท   เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อสายงาน    ครูพ่ีเลี้ยง 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   ครูพ่ีเลี้ยง 

ระดับต าแหน่ง    ช านาญการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ ความช านาญการ ทักษะ หรือ ประสบการณ
สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองท าการศึกษาคนควา วิเคราะหสังเคราะห หรือประยุกต
หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการเพ่ือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไวหรือพัฒนางานในหนาที่ และ
งานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง 
ตลอดจน ใหค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับ แนะน า ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความช านาญงาน
ขั้นสูงในด้านดูแลเด็กและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ปฏิบัติงานครูพ่ีเลี้ยงขั้นสูง ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๑.๒ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานครูพ่ีเลี้ยง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานครูพ่ีเลี้ยง 
๑.๓ เสนอแนะ แนวทาง กฎเกณฑ์  หลักเกณฑ์  หรือข้อเสนอต่าง ๆ ตามหลักการในวิชาชีพครูพ่ีเลี้ยง 
๑.๔ ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของครูพ่ีเลี้ยงระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง

ถูกต้องตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนหรือ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ โครงการของหน่วยงานระดับ 

ส านัก หรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดราย             
๓ ปี รายปีและรายสัปดาห์ 
 ๓. ด้านการประสานงาน 
     ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 



๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่บุคลากรภายในหน่วยงานหรือบุคลากรหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๔. ด้านการบริการ 

๔.๑ ให้บริการ แนะน า สอน ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมี
ความรู้ 

๔.๒ ร่วมทีมในการบริการต้อนรับ และอ านวยความสะดวกกับผู้ปกครองและญาติที่เข้ามารับบริการ 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

๔.๓ ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง ระดับปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
 ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง ระดับ

ปฏิบัติการ ข้อ ๒ 
 ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง ระดับ

ปฏิบัติการ ข้อ ๓ 
หรือ ต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านครูพี่เลี้ยง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามทีส่ภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 
 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดให้มีต าแหน่งครูพี่เลี้ยง 
ระดับช านาญการ  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 

 



ต าแหน่งประเภท   เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อสายงาน    ครูพ่ีเลี้ยง 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   ครูพ่ีเลี้ยง 

ระดับต าแหน่ง    ช านาญการพิเศษ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใชความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานด้านครูพ่ีเลี้ยง ปฏิบัติที่ต้องท าการศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะห
หรือวิจัยเพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไวหรือพัฒนางานในหนาที่ต้องตัดสินใจ หรือแกไขปญหาในงาน
หลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะวิธีการแก
ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขต
เนื้อหาของความหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงานขั้นสูงมากในด้านครูพ่ีเลี้ยงปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ด้านการปฏิบัติการ 

๑.๑ ศึกษาวิจัย และพัฒนา การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๑.๒ ประเมินผล และติดตามผลการด าเนินงาน 
๑.๓ ปฏิบัติงานครูพ่ีเลี้ยงขั้นสูงที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ

เป็นไปตามนโยบายขององค์กร 
๒. ด้านการวางแผน 

วางแผนหรือ ร่วมด าเนินการวาง โครงการของหน่วยงานระดับส านัก หรือกอง  และแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๓. ด้านการประสานงาน 
     ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นใน
ระดับส านักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓.๒ ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  

 
 
 



 ๔. ด้านการบริการ 
๔.๑ ให้ค าปรึกษา อ านวยการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านครูพ่ีเลี้ยงและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน    

๔.๒ ก าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีเผยแพร่ ด้านครูพ่ีเลี้ยงระดับสากล เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

๔.๓ ร่วมทีมในการบริการต้อนรับ และอ านวยความสะดวกกับผู้ปกครองและญาติที่เข้ามารับบริการ 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงครูพ่ีเลี้ยง ระดับปฏิบัติการ และ  
๒. เคยด ารงต าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป และ  
๓. ปฏิบัติงานดานครูพ่ีเลี้ยง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ

งานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามทีส่ภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดให้มีต าแหน่งครูพี่เลี้ยง 
ระดับช านาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 



ต าแหน่งประเภท   เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อสายงาน    ครูพ่ีเลี้ยง 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน   ครูพ่ีเลี้ยง 

ระดับต าแหน่ง    เชี่ยวชาญ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ที่ตองใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานหรือ
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการศึกษาเกี่ ยวกับเด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาล หรือ
ระดับท่ีสูงขึ้น และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก 
และมีขอบเขตกวางขวางมากหรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหค าปรึกษาแนะน าหรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับ หน่วยงานด้าน
การศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการการ างานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  
ตลอดจนก ากับ  ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายหรือ    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเกี่ยวกับเด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาล หรือระดับที่

สูงขึ้น พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๑.๒ เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิธีต่าง ๆ ในงานวิชาการเกี่ยวกับเด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาลหรือ
ระดับที่สูงขึ้นและเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ
เกี่ยวกับเด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาล หรือระดับที่สูงขึ้น  วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เสนอความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากในงานที่เกี่ยวข้อง  ติดตาม
ความก้าวหน้าในงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านการศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าและข้อเสนอในการด าเนินการ 

๑.๓ ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม  ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในการเข้าร่วมประชุม



หรือเจรจาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ื อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๑.๔ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑.๑)-(๑.๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้อง
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ควบคุม ก ากับ ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๒. ด้านการวางแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ ร่วมวางแผนการ

ท างาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของหน่วยงาน  มอบหมายงานแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๓. ด้านการประสานงาน 

๓.๑ ประสานการท างานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนโดยมีบทบาทในการจูงใจ 
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  
 ๔. ด้านการบริการ 
     ๔.๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญยุ่งยากซับซ้อนมากเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน    

    ๔.๒ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์  
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงครูพ่ีเลี้ยง ระดับปฏิบัติการ และ  
๒. เคยด ารงต าแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ

ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนดและ 
๓. ปฏิบัติงานดานครูพ่ีเลี้ยง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามทีส่ภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 
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