ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๒/ว ๔๒๔๒
เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝาย ผูชวยอธิการบดีทุกทาน
คณะ สถาบัน สํานัก กอง ศูนย วิทยาเขต และหัวหนาสวนงาน หรือเทียบเทาในระดับคณะ
เพื่อโปรดทราบ

(ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา)
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
รักษาการแทน ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
ผู้อานวยการสานักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต

ประเภทตาแหน่ง : ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
ชื่อสายงาน : ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
ชื่อตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักงานมหาวิทยาลัย

ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนี้ครอบคลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในสานักงานมหาวิทยาลัยหรือสานักงานวิทยาเขต หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานภายใน
สานักงานมหาวิทยาลัย หรือ ในฐานะหัวหน้าส่วนงานภายในสานักงานวิทยาเขต ซึ่งแบ่งส่วนงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากหรือสูงมาก
เป็นพิเศษปฏิบตั ิงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สัง่ การ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตามภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนงาน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีลกั ษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งงาน มอบหมาย กากับ
แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพิเศษและปฏิบตั ิงานอื่นตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านวางแผน
1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง
กับนโยบายแลแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

ด้านบริหารงาน
1. กาหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบตั ิ
งานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. ให้คาปรึกษาแนะนาในการปรับปรุงและพัฒนา 1. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
ของหน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อ
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสามารถ
ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
ประสิทธิภาพ และสมรรถนะทีเ่ หมาะสม
เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กับงานที่ปฏิบัติ
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
2. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่
กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามทีก่ าหนด

2. มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
2. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือ
ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ
กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
เบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพื่อให้การ
รับผิดชอบ ในการผลิตผลงาน การบริการ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
หรือผลการดาเนินงานที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ้น
ตามที่กาหนด
3. ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ
3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบ
ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยาก
ในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามแผนงาน
ปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตการ
โครงการ หรือแผนการปฏิบตั ิงาน
ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจทีร่ ับผิดชอบ
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
ดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้รับบริการ
5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตัง้ หรือเวที
เจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะเป็น
ผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ทาง
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาติ
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2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร
และงบประมาณจานวนมากของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่า และเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
3. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึง่ มาแล้ว ดังต่อไปนี้
(3.1) ผู้อานวยการสานักงานมหาวิทยาลัย ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต หรือ เทียบเท่า
(3.2) ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สานัก หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3.3) ตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
(3.4) ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(3.5) ตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ (3.3) ข้อ (3.4) และข้อ (3.5) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในระดับกอง หรือ สานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สานัก หรือเทียบเท่า
หรือเป็นหัวหน้าฝ่ายในสถาบัน สานัก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมถึงผู้รักษาการแทนตาม (3.1) หรือ (3.2) กรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยดาเนินการหรือรับรองตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
ผู้อานวยการสานักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต

ประเภทตาแหน่ง : ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
ชื่อสายงาน : ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
ชื่อตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต

ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนี้ครอบคลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในสานักงานมหาวิทยาลัยหรือสานักงานวิทยาเขต หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานภายใน
สานักงานมหาวิทยาลัย หรือ ในฐานะหัวหน้าส่วนงานภายในสานักงานวิทยาเขต ซึ่งแบ่งส่วนงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากหรือสูงมาก
เป็นพิเศษปฏิบตั ิงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สัง่ การ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตามภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนงาน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งงาน มอบหมาย กากับ
แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพิเศษและปฏิบตั ิงานอื่นตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านวางแผน
1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง
กับนโยบายแลแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

ด้านบริหารงาน
1. กาหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบตั ิ
งานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. ให้คาปรึกษาแนะนาในการปรับปรุงและพัฒนา 1. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
ของหน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อ
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสามารถ
ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
ประสิทธิภาพ และสมรรถนะทีเ่ หมาะสม
เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กับงานที่ปฏิบัติ
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
2. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่
2. มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
2. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือ
กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ
กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามทีก่ าหนด
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
เบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพื่อให้การ
รับผิดชอบ ในการผลิตผลงาน การบริการ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
หรือผลการดาเนินงานที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ้น
ตามที่กาหนด
3. ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ
3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบ
ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยาก
ในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามแผนงาน
ปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตการ
โครงการ หรือแผนการปฏิบตั ิงาน
ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจทีร่ ับผิดชอบ
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
ดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามทีก่ าหนด
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้รับบริการ
5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตัง้ หรือเวที
เจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะเป็น
ผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ทาง
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาติ
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2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณจานวนมากของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
3. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึง่ มาแล้ว ดังต่อไปนี้
(3.1) ผู้อานวยการสานักงานมหาวิทยาลัย ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต หรือ เทียบเท่า
(3.2) ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สานัก หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3.3) ตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
(3.4) ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(3.5) ตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ (3.3) ข้อ (3.4) และข้อ (3.5) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในระดับกอง หรือ สานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สานัก หรือเทียบเท่า
หรือเป็นหัวหน้าฝ่ายในสถาบัน สานัก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมถึงผู้รักษาการแทนตาม (3.1) หรือ (3.2) กรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยดาเนินการหรือรับรองตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สานัก หรือเทียบเท่า

ประเภทตาแหน่ง : ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
ชื่อสายงาน : ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
ชื่อตาแหน่ง : ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า

ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนี้ครอบคลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในสานักงานมหาวิทยาลัยหรือสานักงานวิทยาเขต หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ภายในสานักงานมหาวิทยาลัย หรือ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในสานักงานวิทยาเขต หรือ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สานัก หรือศูนย์ หรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งแบ่งส่วนงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากปฏิบตั ิงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในสานักงานมหาวิทยาลัย หรือสานักงานวิทยาเขต โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่งงาน มอบหมาย
กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมิน ผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านวางแผน
1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง
กับนโยบายแลแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

ด้านบริหารงาน
1. กาหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบตั ิ
งานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. ให้คาปรึกษาแนะนาในการปรับปรุงและพัฒนา 1. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
ของหน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อ
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสามารถ
ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
ประสิทธิภาพ และสมรรถนะทีเ่ หมาะสม
เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
กับงานที่ปฏิบัติ
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
2. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่
กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามทีก่ าหนด

2. มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
2. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือ
ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ
กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
เบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพื่อให้การ
รับผิดชอบ ในการผลิตผลงาน การบริการ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
หรือผลการดาเนินงานที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ้น
ตามที่กาหนด
3. ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ
3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบ
ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยาก
ในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามแผนงาน
ปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตการ
โครงการ หรือแผนการปฏิบตั ิงาน
ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจทีร่ ับผิดชอบ
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
ดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามทีก่ าหนด
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้รับบริการ
5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตัง้ หรือเวที
เจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะเป็น
ผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ทาง
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาติ
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2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร
และงบประมาณจานวนมากของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่า และเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
3. ดารงตาแหน่ง
(3.1) ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สานัก หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(3.2) หัวหน้างาน หรือ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
(3.3) ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(3.4) ระดับชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
4. ผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ (3.3) และข้อ (3.4) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
โดยเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่บริหารงานภายในหน่วยงานโดยตรง และมีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 3 คน เช่น ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน หัวหน้างาน
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย หัวหน้าสถานี หัวหน้าศูนย์ หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น หากเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รักษาการแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ต้องเป็นตาแหน่งว่างเท่านั้น
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ หรือ รับรองตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทตาแหน่ง : ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
ชื่อสายงาน : ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สานัก หรือเทียบเท่า

ชื่อตาแหน่ง : หัวหน้าสานักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สานักหรือเทียบเท่า
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนี้ครอบคลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในสานักงานมหาวิทยาลัยหรือสานักงานวิทยาเขต หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานภายใน
สานักงานมหาวิทยาลัย หรือ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในสานักงานวิทยาเขต หรือ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สานัก หรือศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งแบ่งส่วนงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากปฏิบตั ิงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน
อานวยการ สั่งการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปญ
ั หา ตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในคณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน บริการ
การศึกษา อานวยการ สั่งงาน มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปญ
ั หาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมาก และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านวางแผน
ด้านบริหารงาน
1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน 1. จัดระบบงานและวิธีการปฏิบัตงิ านของ
เพื่อกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายแลแผน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1. จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า
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ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
ของหน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
2. บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานตามที่กาหนด

2. มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
2. ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ใน
ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ
บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัตงิ านสอดคล้อง
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุ
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
เป้าหมายและผลสัมฤทธิต์ ามทีก่ าหนด
ตามที่กาหนด
3. ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ
3. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ 3. ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิต์ ามที่กาหนด
เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
รายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กร
งานที่ปฏิบตั ิ
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ตามที่กาหนด
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้รับบริการ
5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตัง้ หรือเวที
เจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะเป็น
ผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ทาง
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาติ
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2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณจานวนมากของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
3. ดารงตาแหน่ง
(3.1) ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สานัก หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(3.2) หัวหน้างาน หรือ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
(3.3) ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(3.4) ระดับชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
4. ผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ (3.3) และข้อ (3.4) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
โดยเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่บริหารงานภายในหน่วยงานโดยตรง และมีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 3 คน เช่น ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน หัวหน้างาน
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย หัวหน้าสถานี หัวหน้าศูนย์ หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น หากเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รักษาการแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ต้องเป็นตาแหน่งว่างเท่านั้น
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ หรือ รับรองตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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