
  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job  Description) 

ต าแหน่งเลขที่................. 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน ..............เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป....................................................... 
 ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน..................บริหำรงำนทั่วไป..................................... 
 ประเภท/ระดับ.......................เชี่ยวชำญเฉพำะ/ปฏิบัติกำร................................................................... 
 ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)...................ส ำนักงำนคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี.................... 
 ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน ....................งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ...................................... 
 ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง....คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี............................... 

ประเภท/ระดับ..........ผู้บริหำร....... 

ส่วนที่ 2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
1. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ 
3. ปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำร 
4. ปฏิบัติงำนควบคุมและตรวจสอบภำยใน บริหำรควำมเสี่ยง และจัดกำรควำมรู้ 
5. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 

   

ส่วนที่ 3  หน้าที่ความรับผิดชอบที่ท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 
 1.  ด้านการปฏิบัติการ 

ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (ท าอะไรเพื่ออะไร) ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 
1 ปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
2 ปฏิบัติกำรเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรงำนทั่วไปในส ำนักงำนคณบดี    

เช่น  งำนธุรกำร  งำนสนับสนนุกำรเรียนกำรสอน  งำนจัดะบบงำน
งำนบริหำรอำคำรสถำนที่  งำนบริกำรวิชำกำร  งำนจัดพิมพ์และ  
แจกจ่ำยเอกสำร  งำนรวบรวมข้อมูลและสถิติ   งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  ใน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 

3 ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร  เช่น  ร่ำงโต้ตอบหนังสือ  เตรียมเรื่องและ
เตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม  ติดตั้งอุปกรณ์สื่อต่ำง ๆ  ที่ใช้ในกำร

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (ท าอะไรเพื่ออะไร) ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 
ประชุม/อบรม/โครงกำร และรำยงำนอื่น ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
ประชุมและกำรปฏิบัตติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องส ำเร็จลุล่วงด้วยควำม
เรียบร้อยมีประสิทธิภำพ 

4 ปฏิบัติงำนโครงกำรต่ำง ๆ ที่คณะรับผิดชอบ อำทิเช่น สัปดำห์
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ, โครงกำรบริกำรวิชำกำรต่ำง ๆ  

 

5 ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ ทั้งภำยใน และ
ภำยนอก เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และเกิดควำมร่วมมือ 

 

6 ศึกษำ  รวบรวมข้อมูล  สถิติ  สรุปรำยงำนเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร
ส ำนักงำนคณบดีในด้ำนต่ำง ๆ เช่น งำนธุรกำร งำนสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน งำนจัดระบบงำน งำนบริหำรอำคำรสถำนที่  งำน
บริกำรวิชำกำร  งำนจัดพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร  งำนรวบรวม
ข้อมูลและสถิติ งำนกิจกำรนักศึกษำ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เป็นต้น 

 

7 ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ  เช่น  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ในกำร 
ปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำและแก่นักศึกษำที่มำฝึก    
ปฏิบัติงำน  ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ  เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่    
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง  มีประสิทธิภำพ  และ   
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
 
 
 2.  ด้านการวางแผน 

ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (ท าอะไรเพื่ออะไร) ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 
1 วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของ

หน่วยงำน หรือโครงกำร เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
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 3.  ด้านการประสานงาน 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (ท าอะไรเพื่ออะไร) ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 

1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยใน
และภำยนอก เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด
ไว้ 

 

2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง  
แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่รับมอบหมำย 

 

 

 4.  ด้านการบริการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (ท าอะไรเพื่ออะไร) ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 

1 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริกำรข้อมูล เกี่ยวกับด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้บุคคลทั้ง
ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ ตลอดจนผู้รับบริกำรได้
ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรกำรพิจำรณำ 
ก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ 

 

2 ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้  ทำงด้ำน      
กำรบริหำรงำนทั่วไป งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ , รวมทั้ง      
ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ  เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่  เพ่ือให้      
ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูล  ควำมรู้ต่ำง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 

 

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน 
 วุฒิการศึกษา / ระดับของการศึกษา / สาขาวิชา 

1. จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
2. มีควำมรู้ควำมสมำรถในกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
4. มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก 
5. มีจิตรบริกำร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงำนด้ำนกำรบริกำร 

 ใบอนุญาตวิชาชีพ / ใบรับรอง 

- 
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 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

1. ปฏิบัติกำรเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรงำนทั่วไปในส ำนักงำน เช่น  งำนธุรกำร  งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล  งำนจัดระบบงำน งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ งำนจัดพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร งำนรวบรวม
ข้อมูลและสถิติ งำนระเบียบแบบแผน งำนสัญญำ เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ในหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 
 2. ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรำยงำน เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนส ำนักงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น 
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำร งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ 
งำนสัญญำต่ำง ๆ เป็นต้น 
 3. ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร เช่น ร่ำงโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสำร เตรียมเรื่องและเตรียมกำรส ำหรับกำร
ประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ำรำยำนกำรประชุม และรำยงำนอื่น ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชุมและ
กำรปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวข้องส ำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ 
 4. ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวก และเกิดควำมร่วมมือ 

5. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับ
รองลงมำและแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน 
 วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
 1. ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำมหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกเพ่ือให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
 2. ชี้แจ้งและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 4. ด้านการบริการ 
 1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป รวมทั้งตอบ
ปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูลควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร เกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไปเพื่อให้
บุคคคลทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ ตลอดจนผู้บริกำร ได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย 
แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ  
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ส่วนที่ 5  ก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 
1.  สมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 
 1.1  สมรรถนะหลัก 
       1.  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับท่ีต้องกำร 3 
       2.  บริกำรที่ด ี      ระดับท่ีต้องกำร 3 
       3.  กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในอำชีพ    ระดับท่ีต้องกำร 2 
       4.  กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องกำร 3 
       5.  ควำมร่วมแรงร่วมใจหรือกำรท ำงำนเป็นทีม   ระดับท่ีต้องกำร 3 

 1.2  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
       1.  ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร   ระดับท่ีต้องกำร 3 
       2.  กำรใส่ใจและพัฒนำผู้อื่น     ระดับท่ีต้องกำร 3 
       3.  กำรสืบเสำะหำข้อมูล     ระดับท่ีต้องกำร 3 
       4.  กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน  ระดับท่ีต้องกำร 3 
       5.  ควำมยืดหยุ่นผ่อนปรน     ระดับท่ีต้องกำร 3 

2.  ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2.1  ระดับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
       1.  ระดับปฏิบัติกำร  ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ระดับท่ี  1 
       2.  ระดับช ำนำญกำร  ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ระดับท่ี  2 
       3.  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ระดับที่  3 
       4.  ระดับเชี่ยวชำญ  ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ระดับท่ี  4 
       5.  ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ  ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ระดับที่  5 

 2.2  ระดับความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  
       1.  ระดับปฏิบัติกำร  และระดับช ำนำญกำร  ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎ  
           ระเบียบรำชกำร  ระดับท่ี  2 
       2.  ระดับช ำนำญกำรพิเศษขึ้นไป  ก ำหนดให้ต้องมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร   
           ระดับท่ี  3 

3.  ระดับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3.1  การใช้คอมพิวเตอร์ 
       ต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช ำนำญงำนพิเศษ  ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ  และ 
เชี่ยวชำญเฉพำะ  ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  และต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร  ก ำหนดให้ต้องมีทักษะ  ระดับที่  2 
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 3.2  การใช้ภาษาอังกฤษ 
       ต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช ำนำญงำนพิเศษ  ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ  และ 
เชี่ยวชำญเฉพำะ  ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  และต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร  ก ำหนดให้ต้องมีทักษะ  ระดับที่  2 

 3.3  การค านวณ 
       ต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช ำนำญงำนพิเศษ  ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ  และ 
เชี่ยวชำญเฉพำะ  ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  และต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร  ก ำหนดให้ต้องมีทักษะ  ระดับที่  2 

 3.4  การจัดการข้อมูล 
       ต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช ำนำญงำนพิเศษ  ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ  และเชี่ยวชำญ
เฉพำะ  ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป  และต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร  ก ำหนดให้ต้องมีทักษะ  ระดับท่ี  2 

ส่วนที่ 6  การลงนาม 

 
ลงช่ือ................................................................... 
                (นำงสำวนงนุช  ดวงอ่อน) 
ต าแหน่ง     เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
                (ประกันคุณภำพกำรศึกษำ) 

ลงช่ือ................................................................... 
        (...............................................................) 
ต าแหน่ง......หวัหน้ำงำน/ผู้อ ำนวยกำรกอง ........ 

  

ลงช่ือ.................................................................. 
              คณบดี/ผอ.ส ำนัก/ผอ.สถำบัน 

ลงช่ือ.................................................................. 
       อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 


