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๑๓ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณวุฒ ิ ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

เจาหนาที่สํานักงาน 
(บริหารงานทั่วไป) 

ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
หรือ เทียบเท า ในสาขาที่
สอดคลองกับงานในสายงาน 

สายงานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตางๆที่ปฏิบัติงานจัดการ
ภายในสํานักงานและการบริการงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติตามแตจะได รับคําสั่งโดยไมจํากัดหนาที่  เชน 
การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลสถิติ การรายงาน วางแผน
และติดตามงาน การติดตอนัดหมาย การจัดงานรับรองและ
งานพิธีตางๆ การเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการ
ประชุม การจดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิชาการและรายงานอื่น การทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและ
บุคคลตางๆทั้งในและตางประเทศ    การติดตามผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมการปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
และการบริหารหลายดาน เชน งานสารบรรณ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ 
งานการเงินและบัญชี งานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
อาคารและสถานที่ งานบริหารการศึกษา งานกิจการ
นักศึกษา งานประชาสัมพันธ งานเอกสาร งานระเบียบแบบ
แผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา เปนตน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย 

๑ .  สามา รถปฏิ บั ติ ง าน ในหน าที่ ที่
รับผิดชอบดานการบริหารงานทั่วไปได
อยางมีประสิทธิภาพภายใตการกํากับ
ดูแลของผูบังคับบัญชา โดยอาศัยวิธีการ
หรือกระบวนการในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ คูมือ หรือเครื่องมือ
ปฏิบัติอื่นๆ 
๒. เรียนรูและเขาใจการปฏิบัติงานตางๆ 
ของบุคคลอื่นในสายงานการบริหารงาน
ทั่วไปจนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
๓. สามารถชี้แจง แนะนํา หรือสราง
ความเขาใจในภารกิจที่ตนรับผิดชอบแก
ผูอื่นได 
๔. มีความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับตําแหนง
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับ
ปฏิบัติการดานการบริหารงานทั่วไป 
หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานบริหารงานทั่วไป
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับ
ตําแหนงความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอย
กวา ๖ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา ๔ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา และ ๒ ป สําหรับผูมีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือตําแหนง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณวุฒ ิ ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

เจาหนาที่สํานักงาน 
(บริหารงานทั่วไป) 

  ๕. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ 
ที่ รั บผิ ดชอบให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอ ยู
ตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษา 
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

๔. เรียนรู เขาใจและสามารถปฏิบัติงาน
ในสายงานการบริหารงานทั่วไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพในหลายหนาที่รับผิดชอบ 
๕. สามารถวางแผนปฏิบัติงานในหนาที่
ที่ รับผิดชอบ และสามารถวิเคราะห
สังเคราะห วิจัย และประเมินผลการ
ปฏิ บัติ งานในหน าที่ รับผิดชอบเพื่อ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติ งานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๖ .  สามารถชี้ แจง  แนะนํา  และให
คําปรึกษาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและ
งานอื่นๆ ในสายงานเดียวกันได 
๗. มีความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับตําแหนง
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๘. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ที่ รั บผิ ดชอบใหมี ป ระสิทธิ ภ าพอ ยู
ตลอดเวลา ดวยการฝกอบรมการศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

เจาหนาที่สํานักงาน 
(บริหารงานทั่วไป) 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับชํานาญการ
ดานการบริหารงานทั่วไป หรือตําแหนงอื่นตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไปหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการมาแลว ไมนอยกวา ๔ ปหรือตําแหนง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.น.บ.
กําหนด 
๔. รอบรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานในสายงานการ
บริหารงานทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพทุกงาน 
๕. สามารถทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใน
หนาที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ในสายงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษดาน
การบริหารงานทั่วไป หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไปหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญ
การพิเศษมาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือ ตําแหนงประเภทอื่น
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.น.บ. กําหนด 
๔. รอบรู เขาใจงานในสายงานที่ตนรับผิดชอบทั้งที่อยูใน
หนวยงานที่ตนสังกัด หรืออยูในหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
จนสามารถใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการที่ตนมีอยูพัฒนาระบบและมาตรฐานตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๕. มีความสามารถในการวิจัยเชิงพัฒนา 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับเชี่ยวชาญดาน
การบริหารงานทั่วไป หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไปหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือตําแหนงประเภท
อื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.น.บ. กําหนด 
๔ .  เปนผู ทรง คุณวุฒิ ผู เ ชี่ ยวชาญในสายงานการ
บริหารงานทั่วไปที่สามารถพัฒนาระบบและมาตรฐานใน
ก า รปฏิ บั ติ ง านด า นก า รบ ริห า ร ง านทั่ ว ไ ป ใ ห มี
ความกาวหนาและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
๕. สามารถใหคําชี้แจง แนะนํา ใหคําปรึกษาหรือ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือรูปแบบในการดําเนินงาน
ของภารกิจดานการบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

เจาหนาที่สํานักงาน 
(บริหารงานทั่วไป) 

๖. สามารถปฏิบัติงานที่ตองอาศัยการตัดสินใจหรือ
แกปญหาในการปฏิบัติงานที่ยุงยากและขอบเขตของ
งานที่ครอบคลุมทุกภารกิจตามสายงาน 
๗. สามารถนิเทศ ฝกอบรม ชี้แจง หรือแนะนําและให
คําปรึกษาแกบุคคลอื่นๆ ในการปฏิบัติงานในสายงาน
การบริหารงานทั่วไป 
๘.มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๙. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ
ใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม 
การศึกษาดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

หรือแสวงหาเทคนิควิธีการในการพัฒนางานในสายงานการ
บริหารงานทั่วไปที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งจะสงผลใหมีการพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
๖. สามารถวินิจฉัยหรือชี้นําแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของภารกิจดานการบริหารงานทั่วไปที่มีความยุงยากและ
สลับซับซอน ตลอดจนสามารถถายทอดความรู และความ
เชี่ยวชาญของตนสูบุคคลอื่นไดเปนอยางดี 
๗. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม
สําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๘. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษาดวย
ตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

๖. สามารถศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห 
ห รือวิ จัย เพื่ อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไปใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 
๗. สามารถวินิจฉัยและแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดานการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเฉพาะ มีความ
ยุงยากสลับซับซอน และมีขอบเขตของงานที่กวางขวาง
มาก 
๘. สามารถผลิตและเผยแพรองคความรู หรือนวัตกรรม
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการบริหารงานทั่วไปสู
สาธารณะเพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานการดําเนินงาน 
๙. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๑๐.พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบให
มีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม 
การศึกษาดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


