
3-1-006 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ 
มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล  การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนด
ตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง การสรรหา การบรรจุ และการแตงตั้ง  
การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  
การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ  การคุมครองระบบคุณธรรม   และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 
ที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับตําแหนง ดังนี ้
  นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
  นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ 
  นักทรัพยากรบุคคล ระดบัชํานาญการพิเศษ 
  นักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักทรัพยากรบุคคล ระดับทรงคุณวุฒ ิ

 
 

 
ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 



3-1-006-1 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ที่ตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการ 
ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี ้
 

 1.   ดานการปฏิบตัิการ 
(1)   ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลทั้งในและตางประเทศ เพื่อประกอบการวาง

ระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของ 
สวนราชการ 

(2)   ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(3)   ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการกําหนดความตองการและ 
ความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตรและ 
การถายทอดความรู การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในตางประเทศ 
รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม 

(4)   ศึกษา  รวบรวมขอมูลและวิ เคราะหงาน  เพื่อประกอบการกําหนดตําแหนง  
และการวางแผนอัตรากําลังของสวนราชการ 
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(5)   ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน 

(6)   ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการ 
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา 

(7)   ศึกษา วเิคราะหขอมูล เพื่อพฒันาระบบพิทกัษคุณธรรม 
(8)   ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแตงตั้งผูมีความรู

ความสามารถใหดํารงตําแหนง 
 

2.   ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน 

หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

3.   ดานการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน  เพื่อให 
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
   (2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง  แกบุคคลหรือหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
4.   ดานการบริการ 

 (1)  ใหคําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ 
พนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพื่อสรางความเขาใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหนวยงาน 

 (2)  ใหบริการขอมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของบุคคลหรือหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑและ
มาตรการตาง ๆ 

 (3)  ดําเนินการจัดสวัสดิการและการสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน  เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 4. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



3-1-006-2 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานการบริหารหรือ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความชํานาญงานสูงในดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี ้
 

1.   ดานการปฏิบตัิการ 
 (1)  ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
 (2)   ดําเนินการสรางและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินตางๆ เชน

การประเมินคางานของตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของ
บุคคล  เปนตน  เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของสวนราชการ 

 (3)   ศึกษา  วิ เคราะห  สรุปรายงาน  จัดทําขอเสนอ  และดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล
สารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายหรือ 
การตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 (4)   ศึกษา  วิ เคราะห  สรุปรายงาน  จัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดความตองการและ 
ความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตรและ 
การถายทอดความรู การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในตางประเทศ 
รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ และแผน 
การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม 

 (5)   ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน เสนอแนะ  เพื่อการกําหนดตําแหนงและการวางแผน
อัตรากําลังของสวนราชการ 

 (6)   ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับ 
การสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหนง 

 (7)   ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานและการบริหารคาตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารคาตอบแทน
ใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 (8)   ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพื่อดําเนินการทางวินัย  
การรักษาวินัยและจรรยา 

 (9)   ประมวล วิเคราะห วิจยัขอมูล เพื่อวางระบบการพัฒนาระบบพิทักษคณุธรรม 
 

2. ดานการวางแผน  
 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน

ระดับสํานักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3. ดานการประสานงาน  
 (1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
 (2) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4.   ดานการบริการ 
 (1)  ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนักงานหรือเจาหนาที่

ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู 
ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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 (2)  ใหคําปรึกษาแนะนําและชี้แจงแกสวนราชการ ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ 
เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถ
พัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะสวนได 

(3)   ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับ 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะหและการนําเสนอนโยบาย 
ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ 

(4)   ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ ส่ือ เอกสารเผยแพรในรูปแบบตางๆ  
รวมท้ังพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการ หรือประยุกตนําเทคโนโลยีเขามาใช เพื่อการเรียนรู และการทํา
ความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2.    ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

2.1     ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
2.2     ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป

สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 หรือขอ 4 ที่เทียบ
ไดไมต่ํากวาปริญญาโท  และใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากร
บุคคล  ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาเอก   

2.3     ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด   

และ 
 3. ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป 
  
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2.  มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



3-1-006-3 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  12  มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานการบริหาร
หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความชํานาญงานสูงมากในดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 

1.   ดานการปฏิบตัิการ 
 (1)   ศึกษา  วิ เคราะห  ใหคํ าปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง  กลยุทธ  ภารกิจ  และ 

ทรัพยากรบุคคลขององคกร เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง สอดคลอง และตอเนื่อง 
 (2)   จัดทํา ปรับปรุงขอเสนอ แนวทาง เพื่อใหมีหรือพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
 (3)   กํากับ ติดตามการดําเนินงาน หรือพิจารณากําหนดประเด็นวิเคราะหเสนอแนะ 

ใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

 (4)   กํากับ วางแนวทางการทํางาน แกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
ในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกลาง เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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 (5)   จัดทําประเด็น ขอเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการตาง ๆ  เพื่อกําหนดแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 
2  ดานการวางแผน  
 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล  เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 
3.  ดานการประสานงาน  
  (1) ประสานการทํางานรวมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือ

หนวยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง  เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
 (2) ช้ีแจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อใหเกิด

ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 

4.   ดานการบริการ 
 (1)  ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนักงานหรือเจาหนาที่

ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู 
ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (2)  ใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการ องคกรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับ
หลักเกณฑพื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

 (3)  จัดการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกพนักงานหรือเจาหนาที่  
ในหนวยงาน  เพื่ อใหมีความรู ความเข าใจและสามารถปฏิบัติ งานไดอย างถูกตองสมบูรณ 
และมีประสิทธิภาพ 

 (4)  จัดทําและพัฒนางานวิชาการดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คูมือ หลักเกณฑและวิธีการ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาที่ 
หรือผูสนใจทั่วไปนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน     
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

2.1  ประเภทอํานวยการ ระดับตน 
2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป  
2.4 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3  แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด   
และ   

3. ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่
สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



3-1-006-4 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล 
 
ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน   โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง  และปฏิบัติ 
งานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ   

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซ่ึงใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบ 
ในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี ้
 
1.   ดานการปฏิบตัิการ 

 ( 1 )   ใหคํ าปรึ กษาและ เสนอความ เห็น เกี่ ย วกับการบริหารทรัพยากรบุ คคล  
เพื่อเสนอแนวทางการแกไขปญหา รวมทั้งเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ ภารกิจ และการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการระดับกระทรวง กรม หรือเทียบเทา 

 (2)  เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  เพื่อจัดทําความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการตาง ๆ 

 (3)  ศึกษา วิจัย ส่ังสมความรูหรือผลการศึกษาวิจัยดานการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาที่หรือผูสนใจทั่วไปนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน   
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  (4)  ติดตาม ประเมินผล แกปญหาในการดําเนินการบริหารหรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล
ในกระทรวง กรมและจังหวดั เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวง กรมและจังหวดั 

 
2.  ดานการวางแผน  

 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ 
ในระดับกลยุทธของสวนราชการระดับกรม มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม 
ประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 
3. ดานการประสานงาน  

 (1) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โนมนาว  เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

(2) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับสํานักหรือกอง  รวมทั้งที่ประชุม 
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 

4.   ดานการบริการ 
 (1)   ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนักงานหรือเจาหนาที่

ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู 
ความเชี่ยวชาญ  เพื่อประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (2)   ใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการ องคกรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับ
หลักเกณฑเฉพาะทางหรือเทคนิควิธีใหม ๆ  เพื่อใหการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

 (3)   ฝกอบรมหรือถายทอดความรูหรือนิ เทศงานใหแกพนักงานหรือเจาหนาที่ 
ในหนวยงาน พรอมทั้งเผยแพรความรูในระดับกรม  เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ และ   
 2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

 2.1   ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
 2.2   ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป  
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 2.3   ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
 2.4     ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  ไมนอยกวา 3 ป  
 2.5  ตําแหนงอยางอื่นที่ เทียบเทา  2.1 หรือ  2.2 หรือ  2.3 หรือ  2.4 แลวแตกรณี  

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด   
และ 
3.  ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏบิัติงานในตําแหนง 

 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



3-1-006-5 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน ทรัพยากรบุคคล 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล 
 
ระดับตําแหนง ทรงคุณวุฒิ 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ผลงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนที่ประจักษในความสามารถ เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษ และมี
ผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง ซ่ึงมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และผลงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนที่ประจักษ
ในความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยาก
และซับซอนมากเปนพิเศษ  และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ  
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 

1.   ดานการปฏิบัติการ 
(1)   ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย ระบบ กฎหมาย และ

มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาหรือแกไขปญหาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(2)   ศึกษา คนควา วิจัย ส่ังสมความรูหรือผลการศึกษาวิจัยดานการบริหารหรือการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เพื่อใหมีการคนควาอางอิงตอไปได 
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(3)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หรือเสนอแนะ
ทิศทาง  กลยุทธ และภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ คุมคา มีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

(3)   อํานวยการโครงการหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย ระบบ กฎหมาย มาตรฐาน 
และหลักเกณฑ เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

(4)   กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  เพื่อนํานโยบาย  ระบบ  กฎหมาย  และมาตรฐาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐไปสูการปฏิบัติ 

 
2. ดานการวางแผน  
  วางแผนหรือรวมดํา เนินการวางแผนหรือใหคําปรึกษาแนะนําในการวางแผน  

โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสวนราชการระดับกระทรวง ติดตาม
ประเมินผลภาพรวม เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 
3.  ดานการประสานงาน  
  (1) ประสานการทํางานภายในกระทรวง กรม หรือองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ  

โดยมีบทบาทในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
  (2) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกระทรวง กรม รวมทั้งที่ประชุม 
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 

4.   ดานการบริการ 
 (1)   สรางสรรคและบริหารโครงการวิชาการที่มีความซับซอนและสงผลกระทบตอ 

การวางนโยบาย หรือแผนงานในระดับประเทศ เพื่อใหไดองคความรูการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ทันสมัยและนาเชื่อถือไปกําหนดนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางหลักเกณฑ 
ตาง ๆ ได  

 (2)   ฝกอบรมหรือถายทอดองคความรูทางวิชาการ กรอบนโยบาย ระบบ กฎหมาย และ
มาตรฐานในการพัฒนาระบบราชการ ระบบขาราชการ และระบบการจางานภาครัฐ ใหแกหนวยงานหรือ
สวนราชการ พรอมทั้งเผยแพรความรูในระดับกระทรวง และระดับชาติ เพื่อใหมีความรูความเขาใจและ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ และ   
2.   ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว  ดังตอไปนี้ 

2.1 ประเภทบริหาร ระดับสูง 
2.2   ประเภทบริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
2.3    ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไมนอยกวา 2 ป  
2.4    ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
2.5   ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป  
2.6   ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5 แลวแตกรณี  

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด   
 และ 
3.  ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ 

สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป   
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 


