มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิชำกำรศึกษำ ระดับเชี่ยวชำญ
ชื่อสายงาน : วิชำกำรศึกษำ
- นักวิชำกำรศึกษำ ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักวิชำกำรศึกษำ ระดับชำนำญกำร
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชำกำรศึกษำ
- นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัตกิ ำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ทีป่ ฏิบัติงำนทำงวิชำกำร โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการสอน กระบวนการสอน 8. การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา
และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมทางสถาบันอุดมศึกษา
9. การจัดการความรู้
๒. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
10. การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา
๓. การพัฒนานิสิตนักศึกษา
11. การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
๔. การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา
12. การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
๕. การให้บริการทางวิชาการ
13. การวางแผนการศึกษา
๖. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
14. การวิจัยทางการศึกษา
7. การประกันคุณภาพการศึกษา
15. การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานทีม่ ปี ระสบการณ์ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความ
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญงาน
เชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการศึกษา โดยใช้
เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกากับ
และประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการศึกษา
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
แนะนา ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
วิชาการศึกษา
ประสบการณ์สูง
- ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนา - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
งานหรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
พัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาใน
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจยั ด้านวิชาการ
มอบหมาย หรือ
งานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ศึกษา และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงาน
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร
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ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
โครงการสาเร็จตามเป้าหมายและ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ด้านวิชาการศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดย
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนด
ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
แนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ความชานาญงานสูงมากในงานด้านวิชา
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
การศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมายหรือ
มอบหมาย หรือ
ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมี
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
กากับหน่วยงานด้านวิชาการศึกษา ที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและ
มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับหลักสูตร แบบเรียน
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร สร้างและพัฒนา
๑. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาขัน้ สูงที่ยุ่งยาก ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชา
การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการ
หลักสูตรของวิชาการต่างๆ พัฒนาหนังสือหรือ
ซับซ้อน เช่น ข้อเสนอนโยบาย แผน
การศึกษา พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
นิสิต นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานิสิต นักศึกษา
ตาราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑ์
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
ทางการศึกษาจัดทามาตรฐานสถานศึกษา เพื่อ
ตารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา
วิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริม
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรม
การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ
ทางการศึกษาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
เทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา และ
ศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนนโยบาย
ตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน
ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชา
ของหน่วยงาน
การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด
๒. สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อ
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ๒. เป็นผูค้ ดิ ริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ ใน
ทางการศึกษาและกิจการนิสิต ความต้องการ
กาหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ
งานวิชาการศึกษาและเผยแพร่ผลงานที่
กาลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาหลักสูตร
วิชาการศึกษา กาหนดแผนงาน/โครงการเพื่อ
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบและ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา หาวิธีการใน
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการศึกษา เพื่อ
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการศึกษา
หนังสือตาราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความ
การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิค
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย
ต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
แนวทางวิธีการในงานด้านวิชาการศึกษาและที่
วิธีการ กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธกี ารและ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เกี่ยวข้อง
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ระเบียบปฏิบตั ิทาง ด้านวิชาการศึกษา
ยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการ
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา เสนอความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่
มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านวิชาการศึกษา ติดตามความก้าว
หน้าทางวิชาการศึกษา และด้านที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษา
ในโครงการวิจัยทางด้านวิชาการศึกษา
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการ
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๓. จัดทามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา ดาเนิน
การเกีย่ วกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการ
ศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็น
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

4. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและ
สรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
การศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
๓. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยงาน 3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลองค์ ๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
ทางด้านการศึกษา เสนอแนะความเห็นทาง
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนา
ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน
ระบบข้อมูล เพื่อแนะแนวทางการพัฒนาด้าน
วิชาการศึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา
วิชาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อ
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สื่อการเรียน การสอน สื่อการศึกษา การผลิตและ
เหตุการณ์ วิเคราะห์นโยบายของสถาบัน
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง มี
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนว
อุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และ
ประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือ
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของ
จัดทาเอกสารวิชาการ คูม่ ือเกี่ยวกับงานในความ
ความมั่นคง เพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตาม
เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่าง ๆ
ศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา ทั้งในและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สูงสุด
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบ การพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
และแก้ไขให้ทันสมัย เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุน
และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมี
หลักการและวิธีการของงานในด้านวิชา
แล้วต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ประสิทธิภาพ ติดตาม ประเมินผลแก้ไขปัญหา
การศึกษา ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
และสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรม โครงการ
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
ด้านการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องมี
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
วางโครงการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและ
ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนิสิต
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
นักศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 4

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
5. การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัด
5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดทา
5. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
บริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
ตามข้อ (๑)-(4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ
สนับสนุนด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือ
หน้าทีก่ าหนดนโยบายการปฏิบตั ิงานติดต่อ
การศึกษาและกิจการนิสติ นักศึกษา เผยแพร่
กับต่างประเทศ
ประสานงาน วางแผนมอบหมาย ส่งเสริม
การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์
6. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น จัดบริการ
กากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
การเขียนบทความ จัดทาวารสาร หรือเอกสารต่างๆ
ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ระดับรองลงมา และแก่นสิ ิตนักศึกษา ที่มาฝึก
หลักการและวิธีการของงานวิชาการศึกษา ให้
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
คาปรึกษา แนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถ
ที่กาหนด
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจและปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตาม
ข้อ (1)-(6) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบให้คา
ปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ
หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่ 1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
สังกัด
ของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตามแผนงาน 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสาน
1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการ
ให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้า 6

ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผน หรือร่วมวางแผนการทางาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
งาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทกี่ าหนด

ด้านการประสาน
ด้านการประสาน
1. ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา 1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา
บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงาน
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานใน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
ร่วมกัน

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
ให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต
ตลอดจนผูร้ ับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอด
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
ความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทางด้านวิชาการที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้
นิสิต นักศึกษาผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายใน
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
และสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะ
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชาการศึกษา
ปัญหาและ ดาเนินงานได้อย่างม
ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ เผยแพร่
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการและ
เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
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ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับงาน
ด้านให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ดาเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่กาหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ
ศึกษาเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

ฉบับที่ 4 : วันที่ 11 มีนาคม 2562 (ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา)
ระดับปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโทหรือ
วุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่า
กว่านี้ ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์
อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและ
ประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร
การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบตั ิการ
และ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบตั ิการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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