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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job  Description) 

ต าแหน่งเลขที่................. 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน ......เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป...... 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน......บรหิำรงำนทั่วไป...... 
ประเภท/ระดับ......ช ำนำญกำร....... 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)......กองกลำง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี....... 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน ......งำนบริหำรทั่วไป (ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรกองกลำง)....... 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง....ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด.....ประเภท/ระดับ......ผู้บรหิำร...... 
 
ส่วนที่ 2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป 
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน   
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ งำนนโยบำยและแผน  
งำนสำรบรรณ งำนประชุม งำนตรวจสอบภำยใน งำนแผนงำน/โครงกำร งำนงบประมำณ งำนพัฒนำบุคลำกร 
งำนด้ำนสิ่งแวดล้อม งำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และ
งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ให้ประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดของ
แต่ละลักษณะงำน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
ส่วนที่ 3  หน้าที่ความรับผิดชอบที่ท าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงท่ีจะต้องท าในอนาคตด้วย) 
 

1) ด้านการปฏิบัติการ 
ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (ท าอะไรเพื่ออะไร) ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 

1 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
หน่วยงำนและของมหำวิทยำลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ 
1. จดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR ของกองกลำง 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR ของส ำนักงำน
อธิกำรบดี 
3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR ของ
มหำวิทยำลัยตัวบ่งชี้ธรรมำภิบำลของผู้บริหำรและระบบ
กำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 

1.ผลกำรประเมินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หน่วยงำน 
 
2. ผลกำรประเมินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
มหำวิทยำลัย 

2 ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและแผน เช่น กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยร่วมเป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลควำม
สอดคล้องของแผน เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมกำร 
ชุดดังกล่ำว ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร
ตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (ท าอะไรเพื่ออะไร) ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 
รำชกำรฉบับสมบูรณ์ น ำแผนฯเข้ำสู่คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือพิจำรณำ จัดท ำหนังสือ
มอบหมำยแผนฯและตัวชี้วัด และรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดของแผนฯ 

3 ปฏิบัติงำนสำรบรรณ เช่น คัดกรองหนังสือรำชกำรพร้อม
เกษียณหนังสือเสนอต่อผู้บริหำรหน่วยงำน บันทึกค ำสั่ง
กำรของผู้บริหำร ร่ำง พิมพ์หนังสือรำชกำรทุกประเภท 
ถึงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ถ่ำยเอกสำรและอัด
ส ำเนำหนังสือรำชกำร รับโทรศัพท์ โทรสำรจำก
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก  

ร้อยละของกำรปฏิบัติงำนที่ส ำเร็จ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

4 ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร/กำรประชุม เช่น จัดท ำวำระกำร
ประชุม จองห้องประชุมและจัดเตรียมห้องประชุม  
ท ำบนัทึกข้อควำมเชิญผู้เข้ำร่วมกำรประชุม จัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรประชุม ด ำเนินกำรจัดประชุม 
จัดเตรียมอำหำร/อำหำรว่ำง และจัดท ำรำยงำนกำร
ประชุม 

ร้อยละของกำรปฏิบัติงำนที่ส ำเร็จ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

5 ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เช่น ด ำเนินกำรจัดท ำ
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
ระดับงำน โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  จัดประชุมมอบหมำย 
กำรด ำเนินกำร วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ด ำเนินกำรตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน รำยงำนผลกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ปีละ 2 ครั้งต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน  

ร้อยละของกำรปฏิบัติงำนที่ส ำเร็จ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

6 ปฏิบัติงำนแผนงำน/โครงกำรเงินงบประมำณ เช่น จัดท ำ
แผนงำน/โครงกำรระดับงำนและระดับกองกลำง 
ส ำนักงำนอธิกำรบดีเสนอต่อมหำวิทยำลัยเพื่ออนุมัติ
งบประมำณ และจัดโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน
ตรวจสอบกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ตำมไตรมำส 

รอ้ยละของกำรปฏิบัติงำนที่ส ำเร็จ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

7 ปฏิบัติงำนพัฒนำบุคลำกร เช่น จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
สมรรถบุคลำกรของสำยสนับสนุนมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้กับบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและภำยนอก
หน่วยงำนรับทรำบ จองห้องประชุมและจัดเตรียมห้อง
ประชุม ท ำบันทึกข้อควำมเชิญผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
จัดท ำเอกสำรประกอบกำรบรรยำย ด ำเนินกำรจัด
โครงกำร สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร ร่วมจัดท ำแผน

รอ้ยละของกำรปฏิบัติงำนที่ส ำเร็จ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (ท าอะไรเพื่ออะไร) ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 
บริหำรและแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ทั้งสำยวิชำกำรและ
สำยสนับสนุน ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ และ
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ 

8 งำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น กำรจัดท ำโครงกำรส ำนักงำน 
สีเขียว กำรจัดหำวิทยำกร จองห้องประชุม จัดประชุม 
สรุปผลกำรประชุม แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว กำรวำงแผนกำร
ด ำเนินกำร/ปฏิทิน กำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร และกำร
ตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว 

ร้อยละของกำรปฏิบัติงำนที่ส ำเร็จ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

9 ปฏิบัติงำนพิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรจัดงำนเกี่ยวกับพระ
รำชพิธี/กิจกรรมสำธำรณประโยชน์เพื่อถวำยเป็นพระ
รำชกุศล กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่ กิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติ/กิจกรรมจิตอำสำ 

ร้อยละของกำรปฏิบัติงำนที่ส ำเร็จ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

10 งำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น กำรปฏิบัติหน้ำที่
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร กำรจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม 
รำยงำนกำรประชุม นัดหมำยกำรประชุม เข้ำร่วมรับ
นโยบำยตำมเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร่วมด ำเนินกำร
จัดท ำรำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมด ำเนินกำรจัดท ำ
แบบเปิดเผยข้อมูล OIT จ ำนวน 12 ตัวชี้วัด 

ร้อยละของกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ 

 
2) ด้านการวางแผน 

ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (ท าอะไรเพื่ออะไร) ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 
1 ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรจัดท ำแผนของ

หน่วยงำน เช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
แผนปฏิบัติงำน/โครงกำร แผนพัฒนำบุคลำกร  
แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ แผนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว แผนกำรด ำเนินงำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ร้อยละของจ ำนวนงำนที่ด ำเนินกำร
ประสบควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผน 

2 ศึกษำและร่วมจัดท ำแผนของหน่วยงำน เช่น แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติงำน/โครงกำร 
แผนพัฒนำบุคลำกร แผนพัฒนำคุณภำพกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละของจ ำนวนงำนที่ด ำเนินกำร
ประสบควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผน 

 
3) ด้านการประสานงาน 
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ล าดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (ท าอะไรเพื่ออะไร) ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPIs) 
1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนภำยในและ

ภำยนอกเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
ก ำหนดไว้ 

ร้อยละของกำรประสำนงำนกับ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จ 

2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง  
แก่บุคคลทั้งภำยในและภำยนอกหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ร้อยละของกำรประสำนงำนกับ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จ 

 
 
 

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

1 ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอด
ควำมรู้ ทำงด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหำ
และชี้แจงเรื่องต่ำงๆ ให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 
เกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป เพ่ือให้บุคลำกรทั้ง
ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ได้ทรำบข้อมูลและ
ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้อง และสนับสนุน
ภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน 

4.1 วุฒิการศึกษา / ระดับของการศึกษา / สาขาวิชา 
  จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกสำขำ 
 

4.2 ใบอนุญาตวิชาชีพ / ใบรับรอง 
- 
 

4.3 ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
- 
 

ส่วนที่ 5  ก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในงาน 
1.  สมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 
 1.1  สมรรถนะหลัก 
       1.  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับท่ีต้องกำร 3 
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       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 

 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 



6 
 

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.......................................................   ลงช่ือ.......................................................  
           (นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด)                   (ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด) 
ต าแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร    ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
 
ลงช่ือ.......................................................   ลงช่ือ.......................................................  
       (ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด)                        (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี                       รักษำรำชกำรแทน  
                                                                            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
 


