
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job  Description) 

ตําแหน่งเลขท่ี  0238 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน      เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
 ชื่อตําแหน่งในสายงาน     เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 ประเภท/ระดับ     วิชาชีพเฉพาะ / ปฏิบัติการ  
 ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)      คณะวิทยาการจัดการ  
 ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน      สํานักงานคณบดี  
 ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ   ประเภท/ระดับ ผู้บริหาร   

ส่วนท่ี 2  หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป 
รับผิดชอบงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให้สอดคล้องกับระบบกลไกและ
แผนของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของระบบฐานข้อมูล รวมถึงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานให้มีความถูกต้อง
ตรงกันทุกระดับ งานให้บริการภายในสํานักงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่วนท่ี 3  หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีทําอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องทําในอนาคตด้วย) 
 1.  ด้านการปฏิบัติการ 
ลําดับท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก (ทําอะไรเพ่ืออะไร) ตัวอย่างตัวช้ีวัด (KPIs) 

1 ร่วมประชุม วางแผน จัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบและติดตาม
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 

คณะฯ มีข้อมูลประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและระดับคณะให้
บรรลุตามแผนและเป้าหมายภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

2 กํากับติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

รายงานผลการดําเนินงานในรอบ 3, 
6, 9 และ 12 เดือน 

3 ปฏิบัติงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนฯ โครงการ/
กิจกรรม 

4 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดการประเมินตนเองของ
คณะ และเอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ 

ผลการประเมินตนเองของ 

5 จัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ(SAR) และ
รายงานผลการประเมินตนเองต่อมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

รายงานผลการประเมินตนเองของ
ทุกหลักสูตร และคณะ ให้
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้น

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
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ลําดับท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก (ทําอะไรเพ่ืออะไร) ตัวอย่างตัวช้ีวัด (KPIs) 
สังกัด (สกอ.) 

9 เข้าร่วมอบรมและศึกษาระบบฐานข้อมูล CHEQA 3D 
Online และระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพ่ือนํามา
ถ่ายทอดวิธีการใช้งานให้กับผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลเข้า
ระบบ ท้ังในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

ผู้รับผิดชอบความรู้ความเข้าใจและ
สามารถกรอกข้อมูลการประเมิน
ตนเองผ่านระบบ CHEQA 3D 
Online และสามารถอัปโหลด
เอกสารหลักฐาน พร้อมเชื่อมโยง
หลักฐานได้ 

7 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการประเมินตนเองของทุก
หลักสูตรในระบบ CHEQA 3D Online 

ทุกหลักสูตรส่งผลการประเมิน
ตนเองแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

8 กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการประเมิน
ตนเองในระบบ CHEQA 3D Online ระดับคณะ 

คณะรายงานผลการตรวจประเมินฯ
ให้กับมหาวิทยาลัยและสกอ. ผ่าน
ระบบ CHEQA 3D Online แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

9 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
งานด้านประกันคุณภาพ 

มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
เพ่ือนําไปใช้ในการวัดและวิเคราะห์
ผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพฯ 
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2.  ด้านการวางแผน 
ลําดับท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก (ทําอะไรเพ่ืออะไร) ตัวอย่างตัวช้ีวัด (KPIs) 

1 เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ประจําปี
ของมหาวิทยาลัย 

ได้ข้อมูลและแนวทางในการ
ดําเนินงานตามแผนฯ 

2 เข้าร่วมประชุมกับสํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รับทราบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพประจําปี 

ได้แผนการดําเนินงานและปฏิทิน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ประจําปี 

3 ร่วมวางแผนปฏิบัติงานและกําหนดแนวทางในการประกัน
คุณภาพของคณะให้เป็นไปตามกําหนดเวลา 

ได้แผนการปฏิบัติงานเพ่ือกํากับ
ติดตามการประกันคุณภาพระดับ
คณะ และหลักสูตร 

4 จัดทําแผนพัฒนาตนเองเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

มีแผนพัฒนาตนเองและมีการ
ดําเนินการในรอบปี 

 

 3.  ด้านการประสานงาน 
ลําดับท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก (ทําอะไรเพ่ืออะไร) ตัวอย่างตัวช้ีวัด (KPIs) 

1 ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โปรแกรม
วิชาของคณะ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ร้อยละความสําเร็จในเรื่องท่ีติดต่อ
ประสานงาน 

2 ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือขอรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร
และคณะ 

ร้อยละความสําเร็จในเรื่องท่ีติดต่อ
ประสานงาน 

 

 4.  ด้านการบริการ 
ลําดับท่ี หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก (ทําอะไรเพ่ืออะไร) ตัวอย่างตัวช้ีวัด (KPIs) 

1 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ผลการดําเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2 ร่วมเป็นกรรมการในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

คําสั่งท่ีเก่ียวข้อง 

3 งานให้บริการและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีต่อบุคลากร 
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในคณะ 

จํานวนครั้งในการขอรับบริการและ
ความสําเร็จของการให้บริการ 

4 เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาเพ่ือพัฒนางาน
และพัฒนาตนเอง 

มีการสรุปรายงานการฝึกอบรม 
สัมมนา และผลการนําไปใช้งานจริง 

 
ส่วนท่ี  4  คุณสมบัติท่ีจําเป็นในงาน 

 วุฒิการศึกษา / ระดับของการศึกษา / สาขาวิชา 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ทุกสาขา 
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 ใบอนุญาตวิชาชีพ / ใบรับรอง 
- ไม่มี 

 ประสบการณ์ท่ีจําเป็นในงาน 
- มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดระบบงาน ตลอดจนจัดทํารายงานสรุปประเด็นสําคัญ 
- มีทักษะการติดต่อประสานงานท่ีดี  
- การจัดทําหนังสือติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดซ้ือจัด

จ้าง 
 

ส่วนท่ี 5  กําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็นในงาน 
1.  สมรรถนะท่ีจําเป็นในงาน 
 1.1  สมรรถนะหลัก 
       1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับท่ีต้องการ 3 
       2.  บริการท่ีดี      ระดับท่ีต้องการ 3 
       3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ    ระดับท่ีต้องการ 2 
       4.  การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ 3 
       5.  ความร่วมแรงร่วมใจหรือการทํางานเป็นทีม   ระดับท่ีต้องการ 3 

 1.2  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
       1.  ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   ระดับท่ีต้องการ 3 
       2.  การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน     ระดับท่ีต้องการ 3 
       3.  การสืบเสาะหาข้อมูล     ระดับท่ีต้องการ 3 
       4.  การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  ระดับท่ีต้องการ 3 
       5.  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน     ระดับท่ีต้องการ 3 

 

2.  ความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2.1  ระดับความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
       1.  ระดับปฏิบัติการ  กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับท่ี  1 
       2.  ระดับชํานาญการ  กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับท่ี  2 
       3.  ระดับชํานาญการพิเศษ  กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับท่ี  3 
       4.  ระดับเชี่ยวชาญ  กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับท่ี  4 
       5.  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  กําหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถ  ระดับท่ี  5 

 2.2  ระดับความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  
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       1.  ระดับปฏิบัติการ  และระดับชํานาญการ  กําหนดให้ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎ  
           ระเบียบราชการ  ระดับท่ี  2 
       2.  ระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป  กําหนดให้ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ   
           ระดับท่ี  3 

3.  ระดับทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 3.1  การใช้คอมพิวเตอร์ 
       ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงานพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  และตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  กําหนดให้ต้องมีทักษะ  ระดับท่ี  2 

 3.2  การใช้ภาษาอังกฤษ 
       ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงานพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  และตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  กําหนดให้ต้องมีทักษะ  ระดับท่ี  2 

 3.3  การคํานวณ 
       ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงานพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  และตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  กําหนดให้ต้องมีทักษะ  ระดับท่ี  2 

 3.4  การจัดการข้อมูล 
       ตําแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับชํานาญงานพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และเชี่ยวชาญ
เฉพาะ  ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  และตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  กําหนดให้ต้องมีทักษะ  ระดับท่ี  2 

 

ส่วนท่ี 6  การลงนาม 

 
ลงช่ือ................................................................... 
         (...............................................................) 
ตําแหน่ง............................................................... 

ลงช่ือ................................................................... 
            (นายการันต์   เจรญิสุวรรณ) 
ตําแหน่ง......หวัหน้างาน/ผู้อํานวยการกอง ........ 

  
ลงช่ือ.................................................................. 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ) 
              คณบดี/ผอ.สํานัก/ผอ.สถาบัน 

ลงช่ือ.................................................................. 
      (รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 


