๔-๑-๐๑
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานบริหารตางๆ ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ หรืองานบริการทั่วไป
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ระดับชํานาญงาน
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๑-๐๑-๑
ประเภทตําแหนง

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพือ่ การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหาใน
งานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุง ยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) วางแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานในความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) มอบหมายงาน กํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
(๓) จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคนหา และนําไปใช
ประโยชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ควบคุมการจัดซื้อจัดหา การเบิกจาย เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงานและสนับสนุน
การปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่
(๕) อํานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทํารายงาน
การประชุม เพือ่ ใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม

๒
(๖) พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพื่อใหระบบงานมีความสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
(๗) ประสานงานกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขอความชวยเหลือ
หรือความรวมมือในงานอันเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านบริหารงานทั่วไป
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานบริหารงานทั่วไป ตอบปญหา
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานบริหารงานทั่วไป
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านบริหาร ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร
ระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๑-๐๑-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา วิเคราะห
หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธกี าร เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหาในงานหลัก
ที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกีย่ วกับงานชวยและสนับสนุนงาน
บริหารตางๆ เชน งานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร งานธุรการ งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ
งานบริการทั่วไป เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๓) ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงาน
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่ วกับการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปใน
ความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูป ฏิบัติงาน
บริหาร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูป ฏิบัติงาน
บริหาร ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร
ระดับชํานาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๑-๐๑-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู ความสามารถปฏิบัติงานเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร งานธุรการ
งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ
งานเวชสถิติ หรืองานบริการทั่วไป ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ
ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานชวยและสนับสนุนงานบริหารตางๆ เชน งานบันทึกขอมูลเพื่อใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอร งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการทั่วไปธุรการ เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปได
โดยสะดวก
(๒) ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
(๓) ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกีย่ วของตามที่ไดรับมอบหมาย

๒
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานบริหารงานทั่วไป
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูแ ละขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

