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ต าแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน   วิชาการเงินและบัญชี  
 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
ระดับต าแหน่ง  เชี่ยวชาญ  
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน วิชาการเงินและบัญชี                 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการเงินและบัญชี 
และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแก้ไขปัญหาในงานที่มี       
ความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก  หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม  ก ากับ
หน่วยงานด้านวิชาการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการท างาน       
ที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จ   
ตามวัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน วิชาการเงินและบัญชี พัฒนาและประยุกต์               
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 

 

๓-๒-๐๑-๒ 



๒ 
 

  (๒) เป็นผู้คิดริเร่ิมการด าเนินการวิจัยต่างๆ ในงานวิชาการเงินและบัญชี และเผยแพร่ ผลงาน 
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการเงินและบัญชี  วางหลักเกณฑ์       
ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการเงินและบัญชี   
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการเงินและบัญชี   
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
วิชาการเงินและบัญชี  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิชาการเงินและบัญชีและด้านที่เกี่ยวข้อง               
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน  เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
วิชาการเงินและบัญชี  เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
                   (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิชาการเงินและบัญชี   ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน          
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิชาการเงิน 
และบัญชี ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-( ๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง     
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
   
 ๒. ด้านการวางแผน  

  ร่วมก าหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด  วางแผนหรือ        
ร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 ๓. ด้านการประสานงาน  

   (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืน                  
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม         
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  



๓ 
 

 

 ๔. ด้านการบริการ  

  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถด าเนินงาน
ได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
  (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน วิชาการเงินและบัญชี เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานด้าน วิชาการเงินและบัญชี  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่                 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่                
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 

 

                                      ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
                                       ระดับเชี่ยวชาญ เมือ่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 


