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ตําแหนงประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน   วิชาการเงินและบัญชี  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
ระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานดาน วิชาการเงินและบัญชี                 
โดยใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจัยดานวิชาการเงินและบัญชี 
และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  และแกไขปญหาในงานท่ีมี       
ความยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ี
ไดรับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานวิชาการเงินและบัญชีที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางาน       
ที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จ   
ตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังน้ี  

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเชี่ยวชาญดาน วิชาการเงินและบัญชี พัฒนาและประยุกต               
ใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ วิธีการ และเทคนิคตางๆ เพื่อพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 

 

๓-๒-๐๑-๒ 



๒ 
 
  (๒) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนินการวิจัยตางๆ ในงานวิชาการเงินและบัญชี และเผยแพร ผลงาน 
ที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานวิชาการเงินและบัญชี  วางหลักเกณฑ       
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิชาการเงินและบัญชี   
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการเงินและบัญชี   
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาที่มีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดาน
วิชาการเงินและบัญชี  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานวิชาการเงินและบัญชีและดานท่ีเกี่ยวของ               
เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดาน
วิชาการเงินและบัญชี  เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ  
                   (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน
วิชาการเงินและบัญชี   ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน          
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานวิชาการเงิน 
และบัญชี ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนที่เกี่ยวของ 
  (๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏบิัติงานตามขอ (๑)-( ๓) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ ควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของ     
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด 
   
 ๒. ดานการวางแผน  

  รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานที่สังกัด  วางแผนหรือ        
รวมวางแผนการทํางาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน  

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                  
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังที่ประชุม         
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน  



๓ 
 
 

 ๔. ดานการบริการ  

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงาน
ไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดาน วิชาการเงินและบัญชี เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ  มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดาน วิชาการเงินและบัญชี  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาท่ี                 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง   
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่                

สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 
                                       ระดับเชี่ยวชาญ เมือ่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 




