
ต ำแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ  ชื่อต ำแหน่ง บุคลากร  ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
      -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ
ต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

       -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ  
 
       -ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติ งานเพื่ อให้ งานที่ รับผิดชอบส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้ าที่ อื่ นตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 

       -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตังิานท่ีมี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณส์ูงมากในงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปญัหาในงานท่ีมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย หรือ 

      -ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน   ที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ท า ง า นที่ ยุ่ ง ย าก ซั บซ้ อน มา ก  โ ดย ใ ช้ ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูง
มากในงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

      -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญ
ในงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง 
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือ
งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และน ามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่ เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับ
มอบหมาย หรือ 

        -ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับหน่วยงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อน
มากเป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ 
บริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น การก าหนด
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ 
การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การ
บรรจุ  แต่งตั้ง โอนย้าย การจัดท าทะเบียน
ประวัติ การจัดหา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกับ
ประวัติการรับราชการ การเลื่อนเงินเดือน การ
เลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร การจัดสรรทุน การด าเนินการเรื่องการ
ขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน การ
พิจารณาด า เนินการทางวินัย  เพื่ อ ให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ 
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ติดต่อประสานงานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร 
รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เพื่อประกอบการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงาน 

ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนอัตราก าลัง การ
วินิจฉัยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในเรื่องการ
บริ ห าร งานทรั พยากรบุ คคล  และปฏิ บั ติ ก า ร
เช่นเดียวกับระดับปฏิบัติการ   

(๒) ด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ  
เครื่องมือ เกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การ
ประเมินค่ างานของต าแหน่ง  การประเมินการ
ปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของ
บุคคล เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ 

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง  
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และพิจารณาเสนอ
ความเห็น เพื่อแก้ไขระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับงาน
บริหารงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน เพื่อพัฒนา
งานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากร 

บุ คคลขั้ นสู งที่ ยุ่ ง ย ากซั บซ้ อน  ที่ ต้ อ ง ใ ช้ คว าม รู้
ความสามารถ ความช านาญงาน และประสบการณ์
ทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสูงมาก เพื่อ
จัดท า ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
ติดตามประเมินผล เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานบริหารงาน
บุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์  
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง 
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พัฒนา 
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ติดตาม
ประเมินผล แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัย 
ต่างๆ ในงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและ
เผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และ
ด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 
 



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ 

ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาฝึกงาน ตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น กำร 
ฝึกอบรม  เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักกำรและวิธีกำรของงำนบริหำรงำนทรัพยำกร
บุคคล  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งต้ัง เพ่ือให้
ข้อมูลทำงวิชำกำรประกอบกำรพิจำรณำและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ในฐำนหัวหน้ำงำน นอกจากปฏิบัติตาม  
(๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรมและ 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่ างๆ ที่ ได้ รับแต่ งตั้ ง  เพื่ อ ให้ ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐำนหัวหน้ำงำน นอกจากปฏิบัติตาม (๑)- 
(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก ำหนดนโยบำย
กำรปฏิบั ติ ง ำน  ติด ต่อประสำนงำน  วำงแ ผน 
มอบหมำย ส่ง เส ริม ก ำกับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้
ทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถำบันอุดมศึกษำ
หรือของรัฐบำลในกำรเข้ำร่วมประชุมหรือเจรจำ
ปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนบริหำรงำนทรัพยำกร
บุคคล ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐำนหัวหน้ำหน่วยงำน นอกจาก 
ปฏิบัติตาม (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน  
วางแผนการท างานที่ รับผิดชอบ ร่ วม

วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก ำหนดนโยบำยและแผนของหน่วยงำนที่

สังกัด วำงแผนหรือร่วมวำงแผนกำรท ำงำนตำม
แผนงำน หรือโครงกำรของหน่วยงำน แก้ไขปัญหำ
ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำม

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตำมนโยบำย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตำมประเมินผล 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ

ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณำกำร
แผนงำน โครงกำร  ในระ ดับกลยุทธ์ขอ ง



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ท่ีก ำหนด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ

ที่ก าหนด 
สถำบันอุดมศึกษำ มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำ
ในกำรปฏิบัติงำน ติดตำมและประเมินผล เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่ก าหนด 

 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกัน 
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียด 
เกี่ ย วกับข้อมู ล  ข้อ เท็ จจริ งแก่บุ คคลหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทใน 

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิก 
ในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานภายใน 

สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทเจรจา 
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว ้

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

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ  

กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่ 
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิด
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า 

เบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตอบปัญหา
และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และ 
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา 
ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้

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

ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

(๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ 
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลที่ ซั บซ้ อน เพื่ อก่ อ ให้ เ กิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้  

ทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ยุ่งยากซับซอ้น 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค 
และทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่  
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย  

ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคัญ หรือยุ่งยากซับซ้อน
มาก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล  ให้บุคคลหรื อ
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ลุล่วงเป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน  

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการ 
บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้ รั บความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถูกต้ องและ เป็น



๕ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 

งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร 

ประโยชน์ 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๑. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่

น้อยกว่า ๖ ปี  
- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี  

ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากรระดับปฏิบัติการข้อ ๒ 
- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี  

ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากรระดับปฏิบัติการข้อ ๓  
      -หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพยากร 
บุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติ เ ฉพาะส าหรับต าแหน่ ง
บุคลากร ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๔ ปี หรือต าแหน่งประเภทอื่นตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุ คค ล  ห รื อ ง าน อื่ นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งซึ่ ง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง
บุคลากร ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือต าแหน่งประเภท
อื่ นตามหลัก เกณฑ์ และ เ ง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด และ  

๓. ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
ทรั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  ห รื อ ง า น อื่ น ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
 

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 าเป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 



๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


