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(1.1)ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหาร
จัดการงานท่ัวไปในสํานักงาน เชน 
งานธุรการงานบริหารทรัพยากร
บุคคล งานจัดระบบงาน  
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ  
งานบริหารอาคารสถานท่ี  
งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร 
งานรวบรวมขอมูลและสถิติ  
งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา 
เปนตนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตางๆ ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

(1.1)ควบคุม ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงาน
ท่ัวไปในสํานักงาน เชน งานธุรการ 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งาน
บริหารแผนปฏิบัติราชการ งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ 
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
บริหารอาคารสถานท่ี งานจัดพิมพ
และแจกจายเอกสาร งานรวบรวม
ขอมูลและสถิติ งานระเบียบแบบ
แผน งานสัญญา เปนตนเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ใน
หนวยงานใหเปนไปอยางราบรื่น มี
ประสิทธิภาพ 
 

(1.1)ปฏิบัติงานดานการบริหารงาน
ท่ัวไปในสํานักงานท่ียุงยากซับซอน  
ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การบริหารงานท่ัวไปในสํานักงาน 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 
 

(1.1)ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
ผูเช่ียวชาญดานการบริหารงาน
ท่ัวไป พัฒนาและประยุกตใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ วิธีการ และเทคนิค
ตางๆ เพ่ือพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 

(1.2)ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ 
สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารสํานักงานในดานตางๆ  เชน 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งาน
บริหารงบประมาณ งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการงานบริหาร
อาคารสถานท่ี งานสัญญาตางๆ  
เปนตน 

(1.2)ควบคุม ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากและตอง
ใชความชํานาญ เชน งานโตตอบ 
งานแปลเอกสาร ดูแลการจัดการ
ประชุมงานรับรองและงานพิธีการ
ตางๆ งานบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม 
จัดทํารายงานการประชุมและ
รายงานอ่ืนๆ  ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติท่ีประชุมเพ่ือใหการ
ดําเนินการประชุมและการ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของสําเร็จลุลวง
ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
 

(1.2)ศึกษา คนควา วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัย ท่ียุงยาก
ซับซอน พัฒนาเอกสารวิชาการ  
คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
และเผยแพรผลงานทางดานการ
บริหารงานท่ัวไป เพ่ือกอใหเกิด                
การพัฒนางานวิชาการ เทคนิค
วิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนา
ระบบและมาตรฐานของงานใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไข
ปญหาเก่ียวกับงานดานการ
บริหารงานท่ัวไป 

(1.2)เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการ
วิจัยตางๆ ในงานบริหารงานท่ัวไป 
และเผยแพรผลงาน  ท่ีกอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ี
เปนประโยชนตองานบริหารงาน
ท่ัวไปวางหลักเกณฑ ในการ
วิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมท้ัง
กําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานการบริหารงานท่ัวไปเพ่ือ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป  เสนอ
ความเห็นเก่ียวกับปญหาและ หา
วิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก
ทางดานการบริหารงานท่ัวไป   
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานการบริหารงานท่ัวไป และดาน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใช    
ใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางดานการ
บริหารงานท่ัวไป  เพ่ือใหคําแนะนํา
และขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
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(1.3)ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน ราง
โตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียม
เรื่องและเตรียมการสําหรับการ
ประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม  
ทํารายงานการประชุม และรายงาน
อ่ืนๆ เพ่ือใหการดําเนินการประชุม
และการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
สําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ 

(1.3)ชวยวางแผน และติดตามงาน
ในสํานักงาน เพ่ือใหสามารถบริหาร
ราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด 
 

(1.3)ใหบริการวิชาการดานตางๆ 
เชน ฝกอบรม และเผยแพรความรู
ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการของงานในดานการ
บริหารงานท่ัวไป ใหคําปรึกษา 
แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจง  เรื่อง
ตางๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ   เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับ
แตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

(1.3)ใหบริการวิชาการดานตางๆเชน
ฝกอบรม ใหการบริการและเผยแพร
ความรูทางดานการ 
บริหารงานท่ัวไปตอบปญหาและช้ีแจง
เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน 
หนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใน
การเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆ เก่ียวกับงานการบริหารงานท่ัวไ  
ท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหขอมูลทา
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

(1.4)ทําเรื่องติดตอกับหนวยงาน
และบุคคลตางๆ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศเพ่ืออํานวยความ
สะดวก และเกิดความรวมมือ    

(1.4)ดําเนินการเก่ียวกับการติดตอ
กับหนวยงานและบุคคลตางๆท้ังใน
และตางประเทศ เพ่ืออํานวยความ
สะดวก และเกิดความรวมมือ 
 

(1.4)ในฐานะหัวหนางาน นอกจาก
อาจปฏิบัติงานตามขอ (1)-(3) 
ดังกลาวขางตนแลว ตองทําหนาท่ี
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
ติดตอประสานงาน วางแผน 
มอบหมาย สงเสริม กํากับควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา 
แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(1.4)ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  
นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ  
(1)-(3) ดังกลาวขางตนแลวตองทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
ติดตอประสานงาน วางแผน 
มอบหมาย สงเสริม กํากับควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา 
แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(1.5)ใหบริการวิชาการดานตางๆ 
เชน  ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจง
เรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(1.5)บันทึก รวบรวมศึกษาคนควา 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย ดาน
การบริหารงานท่ัวไป  จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความ
รับผิดชอบและเผยแพรผลงาน
ทางดานการบริหารงานท่ัวไป  เพ่ือ
พัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

  

 (1.6)ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน 
ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและวิธีการของงาน
บริหารงานทั่วไป  ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับ
งานในหนาที่เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับ
แตงตั้ง เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ           
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

  

  



 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ 
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 (1.7)ในฐานะหัวหนางาน นอกจาก
อาจปฏิบัติงานตามขอ (1)-(6) 
ดังกลาวขางตนแลวตองทําหนาท่ี
กําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม 
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล 
และแกไขปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

  

2. ดานการวางแผน 2. ดานการวางแผน 2. ดานการวางแผน 2. ดานการวางแผน 

(2.1) วางแผนการทํางานท่ี
รับผิดชอบรวมวางแผนการทํางาน
ของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือให
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(2.1) รวมกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานท่ีสังกัด 
วางแผนหรือรวมวางแผน          
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหนวยงาน  แกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

(2.1) รวมกําหนดนโยบาย แผนงาน
หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด
วางแผนหรือรวมวางแผน การทํางาน
ตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหนวยงาน แกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล 
เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 

(2.1) รวมกําหนดนโยบาย และ
แผนงาน หรือโครงการของ
หนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือ         
รวมวางแผนการทํางานโดยเช่ือมโยง
หรือบูรณาการแผนงานโครงการ ใน
ระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล 
เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 3. ดานการประสานงาน 3. ดานการประสานงาน 3. ดานการประสานงาน 

(3.1) ประสานการทํางานรวมกัน
ระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
กําหนดไว 
 

(3.1)ประสานการทํางานรวมกันโดย
มีบทบาทในการใหความเห็นและ
คําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกใน
ทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิ
ตามท่ีกําหนดไว 

(3.1)ประสานการทํางานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน 
โดยมีบทบาทในการเจรจา โนมนาว 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
 

(3.1)ประสานการทํางานโครงการ
ตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือ
องคกรอ่ืนโดยมีบทบาทในการจูงใจ 
โนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

(3.2) ช้ีแจงและใหรายละเอียด
เก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการ
ดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(3.2) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนํา
เบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือ
บุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจและความ
รวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

(3.2)ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแก
หนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 
รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ
ตางประเทศ  เพ่ือเปนประโยชนและ
เกิดความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 

(3.2)ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแก
หนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา 
รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและ
เกิดความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 

4. ดานการบริการ 4. ดานการบริการ 4. ดานการบริการ 4. ดานการบริการ 

(4.1)ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน 
เผยแพร ถายทอดความรู ทางดาน
การบริหารงานท่ัวไป รวมท้ังตอบ
ปญหาและช้ีแจงเรื่องตางๆเก่ียวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการ
ไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ท่ี
เปนประโยชน 
 

(4.1)ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ 
ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดาน
การบริหารงานท่ัวไป                   
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา 
ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ
ช้ีแจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาท่ี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ 
และสามารถดําเนินงานไดอยาง
ถูกตอง 
 

(4.1)ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอด
ความรู ทางดานการบริหารงานท่ัวไปที
ยุงยากซับซอน แกผูใตบังคับบัญชา 
นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงานรวมท้ังตอบปญหา
และช้ีแจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานใน
หนาท่ีเพ่ือพัฒนาความรู เทคนิค  
และทักษะ ใหสามารถนําไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาและ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

(4.1)ใหคําปรึกษาแนะนํา วินิจฉัย 
ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือ
ยุงยากซับซอนมาก เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงาน
ท่ัวไปใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถ
ดําเนินงานไดลุลวงเปนไปตาม
นโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือ
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน  
 
 

 



ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ 

4. ดานการบริการ 4. ดานการบริการ 4. ดานการบริการ 4. ดานการบริการ 

(4.2)จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และ
ใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับ
ดานการบริหารงานท่ัวไปเพ่ือให
บุคลากรท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน นักศึกษา  ตลอดจน
ผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ             
ความรูตางๆท่ีเปนประโยชน
สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(4.2)พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสาร
วิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร 
ใหบริการวิชาการดาน               
การบริหารงานท่ัวไปท่ีซับซอนเพ่ือ
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ี
สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน 

(4.2)กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับ
สากลเพ่ือใหสอดคลองสนับสนุน
ภารกิจขององคกร 
 

(4.2)เผยแพร ถายทอดความรู ดาน
การบริหารงานท่ัวไป เพ่ือใหบุคคล
ท่ัวไปไดรับความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองและเปนประโยชน 

  (4.3)จัดทําฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร 

 

 
 


