
ต ำแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ  ชื่อต ำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

      -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

       -ปฏิบั ติ ง ำน ในฐำนะ ผู้ปฏิบั ติ ง ำนที่ มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงาน
ด้านการวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้อง
ท า ก า รศึ กษา  ค้ นค ว้ า  ทดลอง  วิ เ ค ร า ะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ  
       -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ด้านวิชาการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการ
ท างานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ 
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนที่มีประสบกำรณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณ์สูงมำกในงานดา้นวชิาการเงินและบญัชี 
ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบตัิงานหรือพัฒนางาน ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปญัหาในงานท่ีมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
หรือ 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบตัิงาน  ท่ีมีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยาก
ซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความช านาญงานสูงมากในงานด้านวิชาการเงินและ
บัญชี ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรอืแก้ไขปัญหาในงานท่ี
ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบตัิงาน เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และปฏบิัติหน้าที่อ่ืนตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ใน ง า น ด้ า น วิ ช าก า ร เ งิ น แล ะ บัญ ชี  โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม รู้ 
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 ากับหน่วยงานด้านวิชาการ
เงินและบัญชี  ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจน
ก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตาม 
งบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการรายได้ 
รายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินใน
และเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดง
ฐานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและ
รายงานการเงินของหน่วยงาน เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

(๒) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอก 
สาระส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดท าฎีกา ตรวจสอบการ
ตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ด าเนินเกี่ยวกับงานขอ
โอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจัดท า
และด าเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจน
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจ าเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

(๓) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด  
บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ
รายงานการเงินต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้ปฏิบัติการ และ

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ควบคุม จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความ 

เคลื่ อนไหวทางการเ งิน ทั้ ง เ งินในและเ งินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะ
การเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชีของส่วนราชการ 

(๒) ควบคุม จัดท าและด าเนินการต่างๆในด้าน 
งบประมาณ ตรวจสอบรายงวานการเงินต่างๆ เพื่อให้
การปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 

(๓) วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการ
บัญชี ช้ีแจงค าขอตั้งงบประมาณรายรับ -รายจ่าย
ประจ าปีต่อส านักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ
ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดท าและจัดสรรงบประมาณ 

(๕) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
วิจัยด้านการเงินและบัญชี จัดท าเอกสารวิชาการ 
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านการวิชาการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนา

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทางด้านวิชาการ 

เงินและบัญชีขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน  ควบคุม 
ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
วิจัย ท่ียุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านการเงินและบัญชี เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนด
แนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
เงินและบัญชี 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในด้านวิชาการเงิน
และบัญชี ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน 

วิชาการเงินและบัญชี พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ 
และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน 

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ 
ในงานวิชาการเงินและบัญชี และเผยแพร่ผลงานที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่ องานวิชาการ เ งินและบัญ ชี  วาง
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการ
เงินและบัญชี ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
วิชาการเงินและบัญชี เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านการเงินและบัญชี 
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิชาการเงิน
และบัญช ีและด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านวิชาการเงินและ
บัญชี เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 
     (๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม 
ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านการ



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
รายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็น 
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบตัิด้านการเงิน การงบประมาณ
และการการบัญชี ช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และ
แก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ เกีย่วกับการเงิน 
การงบประมาณ และการบัญชี เพือ่ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  ให ้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏบิัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และการปฏิบตัิงานหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๖) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม  
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานวิชาการเงินและบัญชี ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจปฏิบัติ 
ตามข้อ (๑) – (๖)  ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้
ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ งานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

(๔) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากปฏิบัติ 
ตาม (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล 
และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง
แก้ ไข ติดตามประเมินผล และแก้ ไขปัญหา
ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติ งานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติง านบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

วิชาการเงินและบัญชี ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น
ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
วิชาการเงินและบัญชี ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    (๔) ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน นอกจากปฏิบัติ
ตาม (๑) –(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล 
และตรวจสอบให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
     วางแผนการท างานรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการ
ท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่ อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

 

๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 
      ร่วมก าหนดนโยบายและแผนของหน่วยงานที่
สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ

ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตำมนโยบำย  แผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตำมประเมินผล เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
      ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ของหน่วยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน โดยเ ช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน 
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน 
หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบือ้งต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องตน้แก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.  ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานภายใน 

สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่ 
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ  

กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่ 
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่  

ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการเงินและบัญชี รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล 
ทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา 
ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

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

ถ่ายทอดความรู้  ทางด้ านการเ งินและบัญชีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
    (๒) พัฒนาข้อมูล  จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ 
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านการการเงิน
และบัญชีที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑)  ให้ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอด 

ความรู้ ทางด้านการเงินและบัญชีที่ยุ่งยากซับซ้อน 
แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
พัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
     (๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 
     (๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และ 

ตอบปัญหาที่ส าคัญ หรือยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและ
บัญชี ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถด าเนินการได้
ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการ 
บริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 

 



๕ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๑. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชรีะดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  ระดับ
ปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้ มี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชรีะดับปฏิบัติการข้อ ๒ 

- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชรีะดับปฏิบัติการข้อ ๓  

- หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่

เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  
ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชีหรืองาน
อื่นที่ เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ  
๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรือ 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เ ป็ นส า ห รั บต า แหน่ ง ให้ เ ป็ น ไ ปต ามที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

     ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

       ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

 



๖ 
 

 

 

 

 

 


