มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร
ชื่อสายงาน : วิชำกำรเงินและบัญชี
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับเชี่ยวชำญ
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับชำนำญกำร
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติกำร

ลักษณะงานโดยทั่วไป :
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ทีป่ ฏิบัติงำนทำงกำรเงิน กำรคลัง กำรบัญชี โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. กำรปฏิบัตเิ กี่ยวกับกำรเงิน กำรคลัง กำรบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ
๒. กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
๓. กำรวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและบัญชี
๔. กำรจัดทำฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน
๕. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงบัญชีประเภทต่ำงๆและปฏิบตั หิ น้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องการความรูค้ วามสามารถทางวิชาการใน
การทางานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี
- ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี
สูงมากในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ วิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหา
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
ในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
มอบหมาย หรือ
ได้รับมอบหมาย หรือ
หน้า 1

ระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ หรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ความรู้ใหม่
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการเงินและบัญชี
และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการสาเร็จ

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชีที่มี
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และ
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ค่อนข้างมากโดยต้องกาหนดแนวทางการ
และความชานาญงานสูงมากในงานด้าน
ทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
วิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้อง
กากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพือ่ ให้งานที่
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ซับซ้อนมาก ตลอดจนกากับและตรวจสอบ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้งานที่
รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หน้า 2

ระดับเชี่ยวชาญ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ
และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
กากับหน่วยงานด้านวิชาการเงินและบัญชี
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและ
มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. จัดทาบัญชี จัดทารายงานเงินรายจ่ายตาม ๑. ควบคุม จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความ 1. ปฏิบัติการด้านวิชาการเงินและบัญชีขั้นสูง ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
งบประมาณประจาเดือน จัดทาประมาณ
เคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงิน
ที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม ตรวจสอบ
วิชาการเงินและบัญชี พัฒนาและ
การรายได้ รายจ่ายประจาปี พร้อมทั้ง
นอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ
จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน เอกสารรายงาน
แสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น
เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ วิธีการ
ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้
และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและ
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อ
ของส่วนราชการ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
แสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและ
รายงานการเงินของหน่วยงาน เพื่อพร้อมที่
จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
๒. ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสาร ๒. ควบคุม จัดทาและดาเนินการต่างๆ ในด้าน 2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
2. เป็นผู้คดิ ริเริม่ การดาเนินการวิจัยต่างๆ
สาคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่าย
งบประมาณ ตรวจสอบรายงานการเงิน
วิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ
ในงานวิชาการเงินและบัญชี และเผยแพร่
เงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การ
ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน และรายงาน
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
ปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของ
การเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการเงินและ
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ
งาน จัดทาฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา
และวิธีการที่กาหนดให้เป็นปัจจุบัน
บัญชี เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ
เงินและบัญชี วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
เบิกจ่ายในหมวดต่างๆดาเนินการเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทาง พัฒนา
วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธีการและ
งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ระบบและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพ
ระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการเงินและ
งบประมาณ จัดทาและดาเนินการต่างๆใน
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
บัญชี ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย
ด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรร
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
งบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ
เงินและบัญชี
ปฏิบัติงานวิชาการเงินและบัญชี เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมากทางด้านวิชาการเงินและบัญชี
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิชาการเงินและบัญชีและด้านที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ
หน้า 3

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ
วิจัยทางด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด
๓. วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท
ระเบียบปฏิบัตดิ ้านการเงินการงบประมาณ
และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ให้การ บริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ ประเมินผล
และการบัญชีชี้แจงคาขอตั้งงบประมาณ
หลักการและวิธีการของงานในด้านวิชาการ
วิชาการเงินและบัญชี ตอบปัญหาและชี้แจง
และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจาปีต่อสานักงบประมาณ
เงินและบัญชี ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบ
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
รายจ่าย และจัดทารายงานผลการ
จัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับงานใน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การปฏิบัติการ
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความ
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
และรายงานการเงินและบัญชีต่างๆถูกต้อง
จาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดให้เป็น
หน่วยงาน
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตั้ง
เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
ปัจจุบัน
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการเงินและ
เกี่ยวข้อง
บัญชีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็น
๔. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตาม 4. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน ๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดา้ นการเงิน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจัดทา
ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
การงบประมาณและการบัญชี ชี้แจง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้
หน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานติดต่อ
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
รายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหา
การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง มี
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
ข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการ
กากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ ให้
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
การงบประมาณ และการบัญชี เพื่อให้การ
ปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณ
คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
ประเมินผล และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องใน
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไข
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิ านใน
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 4

ระดับปฏิบัติการ
5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นิสิต
นักศึกษา ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
5. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัยด้านวิชาการเงินและบัญชี จัดทา
เอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิชาการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
6. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
วิชาการเงินและบัญชี ให้คาปรึกษา
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานให้หน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
การพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ
งานตามข้อ (1)-(6) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดแผนงานมอบหมาย
ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการวางแผน
๑. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
๒. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงาน
หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
๑. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
หน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
๒. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน โดย
แผนหรือโครงการของหน่วยงาน
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
๓. แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
งานติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่กาหนด
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทใน ๑. ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา
การให้ความเห็นและคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอืน่ เพื่อให้
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงาน
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
มอบหมาย

หน้า 6

ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนด
2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิด
ความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและ
บัญชี รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับ
บริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์

๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและ
บัญชี เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล และความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและ
ทางด้านวิชาการเงินและบัญชีที่ยุ่งยาก
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
บัญชีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา
ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา นิสติ ผู้รับ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับงาน
ผู้ใช้บริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
วิชาการเงินและบัญชี ให้บุคคลหรือ
รวมทั้ง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
หน่วยงานสามารถดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไป
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้
ตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ หรือ
เข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่าง
เทคนิคและทักษะ ให้สามารถนาไป
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
ถูกต้อง
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและดาเนินงาน
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ เผยแพร่
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการเงิน
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
และบัญชี เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
วิชาการเงินและบัญชีที่ซับซ้อน เพื่อ
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการ
หน่วยงาน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
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ระดับปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
หรือ วุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านการบัญชี การเงิน
พาณิชยศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
และ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชานาญพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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