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ตอนที่ 4: ภาคผนวก
คำพรรณนำลักษณะงำน Job Description (JD) ของบุคลำกรงำนเลขำนุกำรกิจสำขำวิชำ
เกษตรศำสตร์และสหกรณ์ จำนวน 9 คน ดังนี้
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แบบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน หัวหน้ำงำนเลขำนุกำรกิจ
ชื่อ นำงสำวสุกัญญำ สุขวุฒิ ..
ชื่อสำยงำน สำยสนับสนุน
ประเภท/ระดับ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ชำนำญกำร
เลขที่ตำแหน่ง 708
ชื่อหน่วยงำน (สำนัก/กอง) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง 1. ประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
2. รองประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฎิบัติเกี่ยวกับกำรติดต่อ นัดหมำย จัดงำนรับรองและงำนพิธีต่ำงๆ เตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับ
ประชุม จดบันทึก และ เรียบเรียง รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร และรำยงำนอื่น ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำน
และบุคคลต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฎิบัติตำมมติที่ประชุม หรือผลกำรปฏิบัติตำมคำสั่งหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร หรือมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมและบริหำรงำนหลำยด้ำนด้วยกัน เช่น ธุรกำร
งำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนจัดระบบ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนจัดพิมพ์ งำนแจกจ่ำยเอกสำร งำน
ทะเบียนแบบแผน งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ภาระงาน (Job Description)
1. ด้านพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง )
ลาดับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.
งำนเลขำนุกำรกิจประจำสำขำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
2.
ประสำนงำนเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ /แผน /และงบประมำณ
3.
ประสำนงำนกำรรำยงำนงำนจัดทำคำรับรองปฎิบัติรำชกำร ตรวจสอบตัวชี้วัด/จัดหำเอกสำร
4.
ประสำนงำนควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง/จัดหำเอกสำร
5.
ประสำนงำนกำรจัดกำรควำมรู้/ รำยงำน
6.
ประสำนงำนเงินกองทุน มสธ. 12 ปี
7.
ประสำนกำรสอบคัดเลือกอำจำรย์ใหม่
8.
ประสำนงำนกำรบรรจุแต่งตั้งอำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่งำนเลขำนุกำรกิจ
9.
ประสำนงำนกำรเลือกประธำนและกรรมกำรประจำสำขำวิชำฯ
10. ประสำนงำนกำรขออนุมัติเข้ำร่วมประชุมสภำคณบดีสำขำกำรเกษตร /คิดงบประมำณ
11. ประสำนงำนกำรจัดคิวคณำจำรย์ในกำรเป็นกรรมกำรคัดแยกและตรวจข้อสอบ
12. ประสำนงำนโครงกำรด้ำนต่ำงประเทศเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี งำนวิเทศสัมพันธ์
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13.
14.
15.

งำนกำรจัดทำคำสั่ง / ประกำศ ของสำขำวิชำ
ประสำนงำนกำรเข้ำร่วมประชุมและนำเสนอบทควำมวิจัย/บทควำมวิชำกำร
ประสำนงำนเสนอเรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ เสนอที่ประชุมสภำวิชำกำร/
สภำมหำวิทยำลัย กำรเงินและทรัพย์สิน
16. ประสำนงำนกำรทำยุทธศำสตร์สำขำวิชำ ฯ/ ประเมินแผนยุทธศำสตร์
17. ประสำนงำนกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ที่ตั้งไว้ที่สำนักวิชำกำร เกี่ยวกับกำรเบิกเงินรำงวัล
ผลิตชุดวิชำ/กำรพัฒน่ำ/ปรับปรุงหลักสูตร/กำรบูรณำกำรชุดวิชำ
18. ประสำนงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำขำวิชำฯ
19. ประสำนงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำประจำสำขำวิชำฯ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
-ไม่มี
1. ด้าน งานด้านการพัฒนาตนเอง
1.
ทักษะทำงคอมพิวเตอร์
2.
หลักสูตรออนไลน์ตำมที่สำนักวิชำกำรจะจัดอบรมให้
4. ด้าน อื่นที่ได้รับมอบหมาย
1.
งำนดูแลบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยของสำขำวิชำ จำนวน 9 ปัญชี
2.
กำรจัดซื้อกระเช้ำปีใหม่ให้กับคณะกรรมกำรที่ปรึกษำประจำสำขำวิชำ /ช่อดอกไม้มอบผู้ได้รับโล่
สำมศร/ศิษย์เก่ำดีเด่น
3.
ประสำนงำนกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำรของสำขำวิชำฯ/งำนวันสถำปนำมหำวิทยำลัย
4.
ประสำนงำนกำรเป็นเลขำนุกำรคณะทำงำน
5.
ประสำนงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
6.
กำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ
7.
งำนให้คำปรึกษำในเรื่องต่ำงๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทาอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทาในอนาคตด้วย)
1. ด้าน พัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)งค์
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
งานเลขานุการกิจประจาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
2

ประสานงานเป้าหมายการจัดการศึกษา
/แผน /และงบประมาณ

KPI
-ควำมพึงพอใจของผู้บริหำร
-นำเสนอเรื่องทุกเรื่องที่เข้ำมำที่สำขำวิชำฯ และเสนอ
ประธำนสำขำฯ ได้ทันตำมกำหนดเวลำ ไม่มีงำนค้ำง
-สำมำรถส่งข้อมูลให้หน่วยงำนต้นเรื่องได้ทันตำม
กำหนดวเวลำ
-ควบคุมงบประมำณให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
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-รำยงำนควำมก้ำวหน้ำทันตำมที่หน่วยงำนกำหนด
-สำมำรถจัดทำกำรโอนงบประมำณที่ไม่พอ ให้สำมำรถ
ใช้ได้ไม่ติดขัด
ประสานงานการรายงานงานจัดทา
สำมำรถรำยงำนคำรับรองตำมที่หน่วยงำนกำหนด
ค ารั บ รองปฎิ บั ติ ร าชการ ตรวจสอบ ทันเวลำก่อนปิดระบบ และมีหลักฐำนแบบครบถ้วนตำม
ตัวชี้วัด/จัดหาเอกสาร
ตัวชี้วัด
ประสานงานควบคุมภายในและบริหาร - จัดทำแผนบริหำรงำนเสี่ยงและควบคุมภำยใน บสน. 1
ความเสี่ยง/จัดหาเอกสาร
ส่งทันตำมกำหนดเวลำ
-รำยงำน บริหำรงำนเสี่ยงและควบคุมภำยใน บสน. 2
ส่งทันตำมกำหนดเวลำ
- จัดทำแผนบริหำรงำนเสี่ยงและควบคุมภำยใน บสน. 1
ในปีงบประมำณต่อไป แนบตอนรำยงำน บสน.2
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ลาดับที่
5

6

7

8

9
10

11
12

หน้าที่ความรับผิดชอบ
KPI
ประสานงานการจัดการความรู้/ รายงาน - จัดส่งประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ทันตำมกำหนดเวลำ
- ประสำนให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ตำมเวลำ
ที่กำหนด
-รำยงำนผลกำรจัดกำรจัดกำรควำมรู้ในระบบ
e-Performance ในรอบ 12 ดือน
ประสานงานเงินกองทุน มสธ. 12 ปี - จัดส่งแผนกำรใช้เงินกองทุนประจำปีงบประมำณ เพื่อ
เสนอเข้ำแผนทันตำมกำหนดเวลำ
- จัดส่งรำยงำนกำรใช้เงินกองทุนภำพรวมของสำขำวิชำฯ
ทันในระยะเวลำที่กองทุนฯ กำหนด
ประสานงานการสอบคัดเลือกอาจารย์
-จัดส่งเงื่อนไขและรำยชื่อคณะกรรมกำรในกำรสอบ
ใหม่
คัดเลือกอำจำรย์ใหม่ ให้หน่วยงำนตำมระยะเวลำที่
กำหนด
ประสานงานการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์/ - จัดส่งบันทึกแจ้งกำรมำบรรจุของ อำจำรย์ใหม่ในวันที่มำ
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจ
บรรจุ
- จัดส่งสัญญำจ้ำงพร้อมทั้งภำระงำนแนบท้ำยสัญญำตำม
ระยะเวลำที่หน่วยงำนกำหนด
ประสานงานการเลือกประธานและ
- ตรวจสอบระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งประธำน
กรรมการประจาสาขาวิชา
สำขำวิชำฯ และกรรมกำรประจำสำขำวิชำฯ
ประสานงานการขออนุมัติเข้าร่วม
- ขออนุมัติเข้ำร่วมกำรประชุมและใช้จ่ำยงบประมำณ
ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร /คิด
ตำมที่ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
- ชดใช้สัญญำยืมเงินตำมกำหนดเวลำ
ประสานงานการจัดคิวคณาจารย์ในการ - จัดส่งรำยชื่อคณำจำรย์เป็นกรรมกำรคัดแยกและ
เป็นกรรมการคัดแยกและตรวจข้อสอบ ตรวจข้อสอบตำมระยะเวลำที่หน่วยงำนกำหนด
ประสานงานโครงการด้านต่างประเทศ -เสนอแผนโครงกำรด้ำนต่ำงประเทศเพื่อบรรจุใน
เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีตำมระยะเวลำที่หน่วยงำน
งานวิเทศสัมพันธ์
กำหนด
-ประสำนกำรชดใช้สัญญำยืมตำมหนดเวลำ
- ประสำนจัดทำรำยงำนสรุปกำรเข้ำร่วมประชุมเสนอต่อ
สำขำวิชำฯ จัดส่งรำยงำน ให้ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ตำม
กำหนดเวลำ
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ลาดับที่
13
14

15
16

17

18

19

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานจัดทาคาสั่ง/ประกาศของสาขาวิชา

KPI
- จัดทำคำสั่งของสำขำวิชำฯ และคำสั่งมหำวิทยำลัย ได้
ตำมกำหนดเวลำดำเนินกำร
ประสานงานการเข้าร่วมประชุมและ
-ประสำนให้ผู้ทรงวุฒิอ่ำนบทควำมส่งผลกำรพิจำรณำตำม
นาเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ กำหนดเวลำ
- จัดส่งกำรขอเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรและนำเสนอ
บทควำมวิจัย/บทควำมวิชำกำร ทันตำมกำหนดเวลำ
ประสานงานการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่
-เสนอวำระกำรประชมุภำยในเวลำที่หน่วยงำนกำหนด
ประชุมสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย
ประสานงานการทายุทธศาสตร์
-ส่งแผนยุทธศำสตร์ตำมที่หน่วยงำนกำหนด
สาขาวิชา/ประเมินแผนยุทธ์ศาสตร์
- รำยงำนแผนยุทธ์ศำสตร์ในระบบ e-Performanceได้
ตำมกำหนด
-ส่งผลกำรประเมินแผนยุทธ์ศำสตร์ตรงตำมที่หน่วยงำน
กำหนดและรำยงำนกำรประเมินแผนยุทธ์ศำสตร์ในระบบ
e-Performance ได้ตำมที่กำหนด
ประสานงานการรายงานความก้าวหน้า - รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณที่ตั้งไว้
การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ที่
ที่สำนักวิชำกำรตำมกำหนดเวลำ
สานักวิชาการ เกี่ยวกับ การเบิกเงิน
รางวัลผลิตชุดวิชา/การพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร/การบูรณาการชุดวิชา
ประสานงานการประชุมคณะกรรมการ -กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม กำร
ประจาสาขาวิชาฯ
ประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
-เสนอร่ำงรำยงำนกำรประชุมให้ประธำนสำขำวิชำฯ
ภำยใน 7 วัน หลังจำกกำรประชุมแล้วเสร็จ
ประสานงานการประชุมคณะกรรมการที่ -กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม
ปรึกษาประจาสาขาวิชาฯ
-กำรประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่งรำยงำนกำรประชุม
เพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุม

2. ด้าน การจัดการเรียนการสอน
ลาดับที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ไม่มี

KPI
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3. ด้าน การพัฒนาตนเอง
ลาดับที่
หัวข้ออบรม
1
ทั ก ษะทางคอมพิ ว เตอร์ โปรแกม Microsoft
Teams สาหรับการทางานออนไลน์
2
หลักสูตรออนไลน์ที่สานักวิชาการจะจัดให้
4. ด้าน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.
ดูแลบัญชีรายรับ-รายจ่ายของสาขาวิชาฯ
จานวน 9 บัญชี
2
การจัดซื้อกระเช้าปีใหม่ให้กับคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจาสาขาวิชาฯ
3
ประสานงานการจัดสัมมนาทางวิชาการของ
สาขาวิชา
4
ประสานงานการเป็นเลขานุการคณะทางาน
5

ประสานงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

6

การประสานการบริการและอานวยความ
สะดวกต่างๆ
งานให้คาปรึกษาในเรื่องต่างๆ กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
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วัน/เดือน/ปี จานวน
วันที่ 3 สิงหำคม 2563 จำนวน 3 ชม.

KPI
- ควบคุมดูแลเงินในบัญชีต่ำงๆ
- รำยงำนคณะกรรมกรรมกำรสำขำวิชำฯทรำบ
- จัดหำกระเช้ำให้กับคณะกรรมกำรทุกคนให้เป็นไป
อย่ำงเรียบร้อย
- จัดเตรียมเอกสำรและอุปกรณ์ต่ำงๆทัน
กำหนดกำรสัมมนำ และรำยงำนสำขำวิชำฯทรำบ
- สำมำรถจัดสรรเจ้ำหน้ำที่งำนเลขำนุกำรกิจประจำ
ในแต่ละคณะทำงำนของสำขำวิชำฯ
- จัดเตรียมเอกสำรและอุปกรณ์ต่ำงๆทัน
กำหนดกำรจัดบริกำรทำงวิชำกำร และรำยงำน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทันตำมกำหนดเวลำ
-จัดเตรียมส่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ตำมที่
สำขำวิชำฯ ต้องกำร
- ผู้ใต้บังคับบัญชำได้รับคำปรึกษำเป็นที่พอใจและ
ปฎิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
4.1 วุฒิกำรศึกษำ / ระดับของกำรศึกษำ / สำขำวิชำ
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
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ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
1.สมรรถนะหลัก
1.1 กำรทำงำนมุ่งผลสำเร็จของงำน
1.2 บริกำรที่ดี
1.3 กำรทำงำนเป็นทีม
2.สมรรถนะประจาตาแหน่ง
2.1 ศิลปะในกำรสื่อสำร
2.2 กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในงำน
2.3 กำรค้นคว้ำหำข้อมูลในงำน
2.4 ควำมถูกต้องของงำน
3.ทักษะที่จาเป็นในงาน
3.1 กำรใช้คอมพิวเตอร์
3.2 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
3.3 กำรคำนวณ
3.4 กำรจัดกำรข้อมูล

ลงชื่อ .......................................................
วันที่ ที่ได้จัดทำ ....................................
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แบบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อ นำงสำวพิมพ์พันธุ์ สิงหนำท
ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน
ชื่อสำยงำน สำยสนับสนุน
ประเภท/ระดับ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร
เลขที่ตำแหน่ง 198
ชื่อหน่วยงำน (สำนัก/กอง)
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง 1. ประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
2. รองประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
4. หัวหน้ำงำนเลขำนุกำรกิจ
ส่วนที่ 2 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฎิบัติเกี่ยวกับกำรติดต่อ นัดหมำย จัดงำนรับรองและงำนพิธีต่ำงๆ เตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับ
ประชุม จดบันทึก และ เรียบเรียง รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร และรำยงำนอื่น ทำเรื่องติดต่อกับหน่วย งำน
และบุคคลต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฎิบัติตำมมติที่ประชุม หรือผลกำรปฏิบัติตำมคำสั่งหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร หรือมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมและบริหำรงำนหลำยด้ำนด้วยกัน เช่น ธุรกำร
งำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนจัดระบบ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพั สดุ งำนจัดพิมพ์ งำนแจกจ่ำยเอกสำร งำน
ทะเบียนแบบแผน งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ภาระงาน (Job Description)
1. ด้านการพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
งำนเลขำนุกำรกิจประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
ประสำนกำรบริกำร งำนอำนวยกำรทั่วไป และงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2
งำนนำเสนอเอกสำรผู้แทนแขนงวิชำ/ผู้แทนวิชำเอก/หัวหน้ำคณะทำงำน/คณำจำรย์ เพื่อพิจำรณำ
เรื่องต่ำงๆ เช่น ตรวจสอบอำร์ตเวิร์คคู่มือนักศึกษำ /ระเบียบกำรรับสมัครนักศึกษำ / หลักสูตรที่
เปิดสอน / กำรขอเทียบโอนรำยวิชำ/ ข่ำวประชำสัมพันธ์ ฯลฯ
3
กรอกข้อมูลกรอบภำระงำนข้อมูลกลำงคณำจำรย์สำขำวิชำฯ และคณำจำรย์แขนงวิชำกำรจัดกำร
กำรเกษตร
4
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ)
5
งำนประสำนงำนกำรฝึกอบรม/ดูงำน/ประชุม/สัมมนำ ของคณำจำรย์
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6

(กรณีอำจำรย์ประสงค์ขอใช้เงินจำกโครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงวิชำกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
ในกำรอบรม/สัมมนำ/ประชุม)
พิมพ์บันทึกเอกสำรตอบหน่วยงำนภำยในและภำยนอกหน่วยงำน

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
งำนคัดเลือกนักศึกษำใหม่ ปริญญำโท วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
2
งำนปฐมนิเทศนักศึกษำระดับปริญญำโท วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
3
งำนสัมมนำเข้มวิทยำนิพนธ์/ กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ/ กำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
4
งำนเสนอแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
5
งำนเสนอแต่งตั้งประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ และกรรมกำรสอบกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
6
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรออกและตรวจข้อสอบประมวลควำมรู้ วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกร
เกษตร
7
งำนประสำนงำนแจ้งกำหนดสอบวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท และกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
8
งำนประสำนงำนเรื่องนำเสนอรับรองจบวิทยำนิพนธ์และกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ และจัดส่งเล่ม
วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้สำนักบัณฑิตศึกษำ
9
งำนประสำนงำนเรื่องกำรนำเสนอบทควำมทำงวิชำกำรเพื่อรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ/เรื่องขอ
ทุนอุดหนุนวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท
10
กำรเบิกค่ำตอบแทนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และ กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
11
จัดทำเอกสำรเบิกค่ำตอบแทนผู้เชี่ยวชำญตรวจบทคัดย่อภำษำอังกฤษ
12
งำนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ เรื่องกำรลงทะเบียน กำรเปลี่ยนแผนกำรศึกษำ กำรลงทะเบียนเกิน
โครงสร้ำง ลำพักกำรศึกษำต่อเนื่อง ขยำยเวลำกำรศึกษำ กำรรักษำสถำนภำพ เปลี่ยนแปลงชื่อ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำ เปลี่ยนแปลงกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ฯลฯ
13
งำนแต่งตั้งกรรรมกำรออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ/สัดส่วนกำรให้คะแนน (ปริญญำโท)
14
งำนนำเสนอข้อสอบให้กับคณำจำรย์ตรวจและรวบรวมข้อสอบ พร้อมทั้งคะแนนผลสอบ ส่งกลับ
สำนักบัณฑิตศึกษำ และสำนักทะเบียนและวัดผล
3. ด้านการพัฒนาตนเอง หัวข้ออบรม
ลาดับที่
1
2
3
4

หัวข้ออบรม
ทักษะทำงคอมพิวเตอร์โปรแกม Microsoft office 365 Office 2019 /Excel โปรแกรมอื่นๆ
เทคนิคกำรเขียนหนังสือรำชกำร และกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรออนไลน์ ตำมที่สำนักวิชำกำรจะจัดให้
ทักษะด้ำนกำรประสำนงำน/กำรบริกำร

11

4. ด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1
เลขำนุกำรผลิต/ปรับปรุงชุดวิชำ (ระดับปริญญำตรี)
2
ผู้ช่วยเลขำนุกำรผลิต/ปรับปรุงชุดวิชำ (ระดับปริญญำโท)
3
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต
4
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำนแขนงวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร
5
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต
วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
6
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต
วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
7
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ
วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทาอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทาในอนาคตด้วย)
1. ด้านการพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
KPI
1
งานเลขานุการกิจประจา
- ดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยสำเร็จตำมเวลำที่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
กำหนด
สหกรณ์ (ประสานงานการบริการ - สำมำรถให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ต่อ
งานอานวยการทั่วไป และงาน
บุคคลภำยนอกสำขำวิชำฯ รวมทั้งนักศึกษำระดับปริญญำ
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย)
ตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก ได้
2
งานนาเสนอเอกสารผู้แทนแขนง - เสนอเอกสำร และติดตำมงำนที่นำเสนอเพื่อพิจำรณำ ได้
วิชา/ผู้แทนวิชาเอก/หัวหน้า
ตำมเวลำที่กำหนด ซึ่งบำงครั้งอำจมีปัญหำกำรล่ำช้ำใน
คณะทางาน/คณาจารย์ เพื่อ
กำรรอผลกำรพิจำรณำจำกเรื่องที่นำเสนอ แต่ยังอยู่ใน
พิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น
ระยะเวลำที่ยอมรับได้
ตรวจสอบอาร์ตเวิร์คคู่มือ
- ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำเรื่องที่เสนอ ก่อนเสนอ
นักศึกษา/ระเบียบการรับสมัคร
ผู้บังคับบัญชำได้ทันตำมระยะเวลำ
นักศึกษา/ หลักสูตรที่เปิดสอน/
- จัดทำบันทึกตอบกลับหน่วยงำนต้นเรื่อง ได้ตำมเวลำที่
การขอเทียบโอนรายวิชา/ ชุดวิชา กำหนด
ที่มีการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ใน
แต่ละภาคการศึกษา/ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
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ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
3
กรอกข้อมูลภาระงานข้อมูลกลาง
คณาจารย์สาขาวิชาฯ และ
คณาจารย์แขนงวิชาการจัดการ
การเกษตร
4

งานประกันคุณภาพการศึกษา
(ผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา)

KPI
- ดำเนินกำรกรอกข้อมูลต่ำงๆ ในระบบ ตำมงำนที่ได้รับ
มอบหมำย เสร็จทันตำมกำหนดระยะเวลำรอบกำร
ประเมิน
- จัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้ให้กับคณำจำรย์แขนงวิชำกำรจัดกำร
กำรเกษตร ได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
- ดำเนินกำรจัดส่งข้อมูลต่ำงๆ ให้หน่วยงำนต้นเรื่องได้ตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
- จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมในกำรประกันคุณกำรศึกษำ
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และรำยงำนผลกำรประชุมและ
ปรับแก้ไขแล้วเสร็จนำเสนอผู้บริหำรภำยใน 3 วัน
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
- จัดทำรูปเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเองของสำขำวิชำฯ
และส่งให้คณะกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เสร็จทันตำมระยะเวลำที่กำหนด

ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
KPI
5
งานประสานงานการฝึกอบรม/ดู - ประสำนงำนกับคณำจำรย์ในเรื่องของกำรกรอก
งาน/ประชุม/สัมมนา ของ
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรอบรม/สัมมนำฯลฯ ได้
คณาจารย์ (กรณีอาจารย์ประสงค์ ตำมเวลำทีก่ ำหนด
ขอใช้เงินจากโครงการพัฒนา
- พิมพ์เอกสำรเสนอต่อผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ เพื่อ
บุคลากรทางวิชาการ เพื่อเป็น
พิจำรณำเรื่องทุนพัฒนำบุคลำกรของคณำจำรย์ เสร็จทัน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรม/
ก่อนกำหนดวันที่คณำจำรย์ไปอบรม ดูงำน/สัมมนำ
สัมมนา/ประชุม)
ประชุม ฯลฯ
6
พิมพ์บันทึกเอกสารตอบ
ดำเนินกำรจัดพิมพ์เอกสำร บันทึกต่ำงๆ ได้ตำมกำหนดเวลำ
หน่วยงานภายในและภายนอก
หน่วยงาน
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2. ด้านการจัดการเรียนการสอน แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
งานคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ปริญญาโท
วิชาเอกการจัดการทรัพยากร
เกษตร

2

3

KPI
- จัดทำบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกนักศึกษำ
ใหม่ พร้อมเกณฑ์ เสนอต่อกรรมกำรและเลขำนุกำร
บัณฑิตศึกษำ มสธ. ได้ทันตำมกำหนดรับนักศึกษำใหม่
- นำเสนอใบสมัครให้กับคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ พิจำรณำผล
และส่งผลคะแนนคัดเลือก ตำมกำหนดเวลำเสร็จทันตำม
กำหนด
งานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
- จัดทำเอกสำรเสนอแต่งตั้งคณะทำงำนปฐมนิเทศ ทันเวลำ
ปริญญาโท วิชาเอกการจัดการ - จัดทำบันทึกแจ้งรำยชื่อวิทยำกร กำหนดกำร พร้อมกิจกรรม
ทรัพยากรเกษตร
ตำมแผนระยะเวลำกำหนด
- จัดเตรียมข้อมูลและแจ้งข้อมูลต่ำงๆ ให้คณำจำรย์ทรำบ ได้ทัน
ก่อนถึงกำหนดวันปฐมนิเทศ
- ลงปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำนักบัณฑิตศึกษำและ
ปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมที่กำหนดไว้สำเร็จไปได้ด้วยดี
งานสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์/ - แจ้งกำหนดกำรสัมมนำเข้ม รำยชื่อวิทยำกร ข้อมูลต่ำงๆ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ/ การ
เกี่ยวกับกำรสัมมนำเข้ม ได้ทันตำมกำหนดเวลำ
อบรมเข้มเสริมประสบการณ์ - จัดส่งแผนกิจกรรมให้นักศึกษำ และประสำนงำนในเรื่อง
มหาบัณฑิต วิชาเอกการ
ต่ำงๆ ได้เสร็จก่อนถึงกำหนดวันสัมมนำเข้ม
จัดการทรัพยากรเกษตร
- ลงปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำนักบัณฑิตศึกษำและ
ปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมที่กำหนดไว้สำเร็จไปได้ด้วยดี
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ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.
งานเสนอแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

5

งานเสนอแต่งตั้งประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และกรรมการสอบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ

6

การแต่งตั้งคณะกรรมการออก
ข้อสอบและตรวจข้อสอบ
ประมวลความรู้ วิชาเอกการ
จัดการทรัพยากรเกษตร
งานประสานงานแจ้งกาหนด
สอบวิทยานิพนธ์ และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

7

8

KPI
- ติดตำมเอกสำรเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระ และเสนอแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำที่
ลงทะเบียนชุดวิชำ วิทยำนิพนธ์ (ขั้นที่ 1) และ วิทยำนิพนธ์
(ขั้นที่ 2) ของแต่ละภำคกำรศึกษำ จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ ได้ตำมกำหนดภำคกำรศึกษำ
- จัดพิมพ์บันทึกเสนอต่อ กรรมกำรและเลขำนุกำรบัณฑิต
มสธ. เพื่อพิจำรณำได้ทันตำมกำหนดกำรประชุม
- จัดทำคำสั่งเสนอหัวข้อกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระและแต่งตั้ง
อำจำรย์ที่ปรึกษำได้ทันกำหนดเวลำ
- จัดพิมพ์บันทึกแต่งตั้งประธำนกรรมกำรสอบ เสนอต่อ
กรรมกำรและเลขำนุกำรบัณฑิตศึกษำ มสธ. เพื่อพิจำรณำ
ทันตำมระยะเวลำกำหนดประชุม และก่อนกำหนดวันแจ้ง
สอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ
- จัดพิมพ์คำสั่งแต่งกรรมกำรสอบกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ เสร็จ
ก่อนกำหนดวันแจ้งสอบของนักศึกษำ
- ติดตำมเอกสำรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรออกข้อสอบและ
ตรวจข้อสอบประมวลควำมรู้ ได้ทันตำมกำหนดระยะเวลำแต่
ละภำคกำรศึกษำ

- จัดพิมพ์บันทึกแจ้งกำหนดวันสอบวิทยำนิพนธ์ และ
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ เสนอต่อผู้อำนวยกำรสำนัก
บัณฑิตศึกษำ ตำมระยะเวลำก่อนก่อนกำหนดกำรสอบ
- ประสำนงำนติดตำมเล่มวิทยำนิพนธ์และกำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระของนักศึกษำ ส่งต่อคณะกรรมกำรสอบฯ ได้ทันก่อน
กำหนดกำรสอบ
งานประสานงานเรื่องนาเสนอ - ประสำนงำนกับนักศึกษำและอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
รับรองวิทยานิพนธ์และ
และกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ในกำรนำเสนอบทคัดย่อและ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ และ
abstract เพื่อเสนอรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ พร้อมทั้งมี
จัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
หลักฐำนครบถ้วน สำมำรถจัดทำเอกสำรได้ทันตำมกำหนด
สมบูรณ์ให้สานักบัณฑิตศึกษา ระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนดในแต่ละภำคกำรศึกษำ
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ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
9
งานประสานงานเรื่องการนาเสนอ
บทความทางวิชาการเพื่อรับรองการ
สาเร็จการศึกษา/เรื่องขอทุนอุดหนุน
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
10 การเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ การศึกษาค้นคว้า
อิสระ

11

12

13

14

จัดทาเอกสารเบิกค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ
งานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
- การลงทะเบียน
- การเปลี่ยนแผนการศึกษา
- การลงทะเบียนเกินโครงสร้าง
- การลาพักการศึกษาต่อเนื่อง
- การขยายเวลาการศึกษา
– การรักษาสถานภาพ
- การเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์
- เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ
งานแต่งตั้งกรรรมการออกข้อสอบ/
ตรวจข้อสอบ/สัดส่วนการให้คะแนน
(ปริญญาโท)
งานนาเสนอข้อสอบให้กับคณาจารย์
ตรวจและรวบรวมข้อสอบ พร้อมทั้ง
คะแนนผลสอบ ส่งกลับสานัก
บัณฑิตศึกษา และสานักทะเบียนและ
วัดผล

KPI
- ประสำนเรื่องกำรนำเสนอบทควำมทำงวิชำกำรเพื่อ
รับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำ เสนอทัน
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดในแต่ละภำคกำรศึกษำ
-จัดทำเอกสำรเบิกค่ำตอบแทนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ และ กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ตรงตำม
กำหนดในแต่ละภำคกำรศึกษำ อำจมีปัญหำเกี่ยวกับ
กำรหำเอกสำรประกอบกำรเบิกค่ำตอบแทนล่ำช้ำ แต่
สำมำรถเบิกได้ตรงในแต่ละภำค
-จัดทำเอกสำรเบิกค่ำตอบแทนตรวจบทคัดย่อ
ภำษำอังกฤษ ทันตำมกำหนดในแต่ละภำคกำรศึกษำ
- ประสำนเรื่องกำรจัดทำเอกสำรเรื่องต่ำงๆ โดย
สำมำรถดำเนินกำรด้วยตนเองและส่งได้ตำมกำหนด
ระยะเวลำ แต่บำงเรื่องอำจต้องประสำนงำนกับ
คณำจำรย์ที่เกี่ยวข้อง

- จัดพิมพ์เอกสำรเสนอแต่งตั้งกรรรมกำรออก
ข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ/สัดส่วนกำรให้คะแนน ส่งทัน
ตำมกำหนดเวลำ
- ประสำนงำนกับประธำนชุดวิชำฯ และ
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ ดำเนินกำร
ตรวจข้อสอบ พร้อมทั้งส่งผลคะแนนสอบแต่ละชุด
วิชำ ในภำคกำรศึกษำนั้นๆ เสร็จทันตำมกำหนด
ระยะเวลำของหน่วยงำนต้นเรื่อง
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3. ด้านการพัฒนาตนเอง หัวข้ออบรม
ลาดับที่
1
2
3
4

หัวข้ออบรม
(กิจกรรมที่สนใจ)
ทักษะทำงคอมพิวเตอร์โปรแกม Microsoft office 365 Office 2019 /Excel
เทคนิคกำรเขียนหนังสือรำชกำร และกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรออนไลน์ ตำมที่สำนักวิชำกำรจะจัดให้
ทักษะด้ำนกำรประสำนงำน/กำรบริกำร

วัน เวลา
(จานวน)

4. ด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
เลขานุการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา (ระดับ
ปริญญาตรี)

2

ผู้ช่วยเลขานุการผลิต/
ปรับปรุงชุดวิชา(ระดับปริญญาโท)

3

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

4

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทางาน
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

5

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร
มหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากร
เกษตร

KPI
-จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
กำหนดระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมเสนอประธำนชุดวิชำฯ ภำยใน 7 วัน
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
-จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
กำหนดระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมเสนอกรรมกำรและเลขำนุกำรชุดวิชำฯ
ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิน้ กำรประชุม
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
กำหนดระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมเสนอเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ภำยใน
7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
กำหนดระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมเสนอหัวหน้ำคณะทำงำน ภำยใน 7 วัน
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
กำหนดระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำร
ประชุมเสนอเสนอกรรมกำรและเลขำนุกำรชุ
ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิน้ กำรประชุม
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ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
KPI
6
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิพากษ์
-จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิตวิชาเอก กำหนดระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำร
การจัดการทรัพยากรเกษตร
ประชุมเสนอเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ภำยใน 7
วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
7
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทางานปฐมนิเทศ
-จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก กำหนดระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำร
การจัดการทรัพยากรเกษตร
ประชุมเสนอหัวหน้ำคณะทำงำน ภำยใน 7 วัน
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
วุฒิกำรศึกษำ / ระดับของกำรศึกษำ / สำขำวิชำ
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
1.สมรรถนะหลัก
1.1 กำรทำงำนมุ่งผลสำเร็จของงำน
1.2 บริกำรที่ดี
1.3 กำรทำงำนเป็นทีม
2.สมรรถนะประจาตาแหน่ง
2.1 ศิลปะในกำรสื่อสำร
2.2 กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในงำน
2.3 กำรค้นคว้ำหำข้อมูลในงำน
2.4 ควำมถูกต้องของงำน
3.ทักษะที่จาเป็นในงาน
3.1 กำรใช้คอมพิวเตอร์
3.2 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
3.3 กำรคำนวณ
3.4 กำรจัดกำรข้อมูล
ลงชื่อ
วันที่ ที่ได้จัดทำ
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แบบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน
ชื่อ นำงสำวมำรำตี ชัยชนะเดช
ชื่อสำยงำน สำยสนับสนุน
ประเภท/ระดับ - เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฎิบัติกำร เลขที่ตำแหน่ง 34
ชื่อหน่วยงำน (สำนัก/กอง) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง 1. ประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
2. รองประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
4. หัวหน้ำงำนเลขำนุกำรกิจ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฎิบัติเกี่ยวกับกำรติดต่อ นัดหมำย จัดงำนรับรองและงำนพิธีต่ำงๆ เตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับ
ประชุม จดบันทึก และ เรียบเรียง รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร และรำยงำนอื่น ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำน
และบุคคลต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฎิบัติตำมมติที่ประชุม หรือผลกำรปฏิบัติตำมคำสั่งหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร หรือมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมและบริหำรงำนหลำยด้ำนด้วยกัน เช่น ธุรกำร
งำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนจัดระบบ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนจัดพิมพ์ งำนแจกจ่ำยเอกสำร งำน
ทะเบียนแบบแผน งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ภาระงาน (Job Description)
1. ด้าน พัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)งค์
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
เสนอควำมเห็นเบื้องต้นในกำรเสนอเรื่องเกี่ยวกับระดับบัณฑิตศึกษำให้ประธำนกรรมกำร
ประจำสำขำวิชำฯ
2
งำนประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
3
4
5
6

แจ้งมติกำรประชุมเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิต มสธ.และสภำวิชำกำร
ในระดับปริญญำโทและปริญญำเอก
ประสำนงำนกำรกำหนดแผนกำรเปิดรับสมัครนักศึกษำใหมเพื่อตรวจสอบร่ำงประกำศและ
คุณสมบัติประจำปี ระดับปริญญำโท- ปริญญำเอก ประจำปีกำรศึกษำ
ประสำนงำนกำรตรวจสอบรำยชื่อชุดวิชำและคำบสอบที่เปิดสอน
ระดับปริญญำโท- ปริญญเอก
จัดลงข้อมูลฐำนข้อมูลภำระงำนคณำจำรย์ของแขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร
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2. ด้าน การจัดการเรียนการสอน แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
ลาดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
ลาดับที่
13
14

15

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประสำนงำนคัดเลือกนักศึกษำใหม่ ระดับ ป.โท
ประสำนงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับ ป.โท
ประสำนงำนกำรจัดสัมมนำเข้มวิทยำนิพนธ์ 1 -4
ประสำนงำนอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิต
ประสานงานการแต่งตั้งกรรมการสอบประจาชุดวิชา
- งำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรออกข้อสอบ
- งำนแต่งตั้งกรรมกำรตรวจข้อสอบ
- สัดส่วนคะแนนในกำรตรวจข้อสอบ
ประสำนงำนกำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ระดับปริญญำโท
ประสำนงำนกำรจัดสอบวิทยำนิพนธ์ ระดับปริญญำโท
- กำรจัดทำผลคะแนนชุดวิชำวิทยำนิพนธ์
- กำรจัดทำผลคะแนนสอบชุดวิชำอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิต
ประสำนงำนกระบวนกำรหลังจำกสอบวิทยำนิพนธ์ ระดับปริญญำโท
ประสำนงำนรับรองจบวิทยำนิพนธ์ ระดับปริญญำโท
- ประสำนงำนเรื่องกำรนำเสนอบทควำมทำงวิชำกำรเพื่อรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ
- เรื่องขอทุนอุดหนุนวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท
ประสำนงำนจัดส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประสำนงำนที่รับผิดชอบแขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร
ประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ
- เปลี่ยนแผนกำรศึกษำ
- กำรลงทะเบียนเรียน
- เปลี่ยนชื่อเรื่องหัวข้อวิทยำนิพนธ์
- ลำพักกำรศึกษำ/รักษำสถำนภำพ/
ต่ออำยุสถำนภำพ
- ขยำยเวลำกำรศึกษำ
- เปลี่ยนแปลงกำรลงทะเบียน ฯลฯ
- เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำวพ.
- เปลี่ยนแปลงกรรมกำรสอบวพ.
- เทียบแทนชุดวิชำ
ตอบคำถำมให้คำตอบพร้อมแก้ปัญหำต่ำงๆของนักศึกษำแต่ละรุ่น
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3. ด้าน การพัฒนาตนเอง
ลาดับที่
กิจกรรมที่มีความสนใจ
1
เทคนิคกำรเขียนภำระงำนให้เข้ำใจง่ำย

2
3

4

วัน/เดือน/ปี/จานวนวันที่อบรม
จำนวน 3 วัน เพื่อให้ ทุกคนสำมำรถถ่ำ ยทอด
ภำระงำนของตัวเองกลั่นกลองเป็นคู่มือให้เพื่อน
ร่วมงำนที่ไม่เคยทำได้เข้ำใจร่วมกัน
เทคนิคโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Version จำนวน 5 วัน เพื่อนำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ต่ำงๆ
ให้เกิดควำมคล่องแคล่วและว่องไวในกำรทำงำน
เทคนิคกำรจัดเก็บและเผยแพร่เอกสำร
จำนวน 3 วัน เพื่ออำนวยควำมสะดวกและลด
แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในกำร
ขั้นตอนกำรทำงำนของเอกสำรและช่วยให้ กำร
ปฏิบัติงำนประจำ
ค้นหำเอกสำรได้รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ต้อง
ไปเปิดแฟ้มค้นหำให้เสียเวลำ
กำรสร้ำงโปรแกรมและฐำนข้อมูลกำรตอบ จำนวน 5 วันเพื่อลดปัญหำกำรตอบคำถำมซ้ำไป
คำถำมนักศึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนกำร
ซ้ ำมำหลำยๆคนท ำให้ เ สี ย เวลำในกำรท ำงำน
สอนแบบอัตโนมัติ
หำกมีระบบที่คลิกถำมและให้คำตอบนักศึกษำ
ได้จะลดปัญหำกำรโทรถำมและไลน์ถำมได้
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4. ด้าน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
เลขำนุกำรคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร/แขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร)
หลักสูตร/ป.โท/ป.เอก
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินและปรับปรุงแขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร
หลักสูตร ป.โท/ป.เอก
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร แขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร
หลักสูตร ป.โท/ป.เอก
ผู้ช่วยเลขำนุกำรในกำรผลิตและบริหำรชุดวิชำ แขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร
หลักสูตร ป.โท/ป.เอก
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำนปฐมนิเทศ แขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร ป.โท/ป.เอก
ช่วยประสำนงำนในกำรอัพข้อมูลในระบบ QA online แขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร
หลักสูตร ป.โท

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทาอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทาในอนาคตด้วย)
1. ด้าน พัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)งค์
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
KPI
1
เสนอความเห็นเบื้องต้นในการเสนอเรื่อง
กลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษำทุก
เกี่ยวกับระดับบัณฑิตศึกษาให้ประธาน
เรื่องและไม่มีงำนคั่งค้ำง
กรรมการประจาสาขาวิชาฯทราบ/พิจารณา
2
งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา -กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งขององค์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ประชุม กำรประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
-เสนอร่ำงรำยงำนกำรประชุมให้ประธำน
สำขำวิชำฯภำยใน 3 วัน หลังจำกกำรประชุม
แล้วเสร็จ
3
แจ้งผลการประชุมเพื่อนาเสนอที่ประชุม
แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบัณฑิต มสธ.และสภาวิชาการ
เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
4
ประสานงานการกาหนดแผนการเปิดรับสมัคร สำมำรถแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครตำมระยะเวลำ
นักศึกษาใหมเพื่อตรวจสอบร่างประกาศและ
ที่สำนักบัณฑิตกำหนด
คุณสมบัติประจาปี ระดับปริญญาโทประจาปี
การศึกษา
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ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
5
เรื่องการตรวจสอบรายชื่อชุดวิชาและคาบสอบ
ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
6
จัดลงข้อมูลฐานข้อมูลภาระงานคณาจารย์ของ
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
2. ด้าน การจัดการเรียนการสอน
ที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
ประสานงานคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับ
ป.โท
2
ประสานงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ
ป.โท
3

ประสานงานการจัดสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์
1-4

4

ประสานงานอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต
ประสานงานเกี่ยวการแต่งตั้งกรรมการสอบ
ประจาชุดวิชา
- งานแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ
- งานแต่งตั้งกรรมการตรวจข้อสอบ
- สัดส่วนคะแนนในการตรวจข้อสอบ

5

6
7

ประสานงานการเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ /ระดับปริญญาโท
ประสานงานการจัดสอบวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท

KPI
ส่งรำยชื่อชุดวิชำและคำบที่เปิดสอนตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
ลงข้อมูลภำระงำนคณำจำรย์เพื่อนำไปสู่กำร
ประเมินตนเองและมอบให้อำจำรย์ทันตำมเวลำ
ที่สำขำวิชำฯกำหนดตำมรอบประเมิน
KPI
จัดส่งผลกำรคัดเลือกนักศึกษำใหม่ตำม
กำหนดเวลำ
จัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรปฐมนิเทศ
เรียบร้อยสมบูรณ์
จัดส่งแผนกิจกรรมกำหนดกำรสัมมนำเข้มให้
นักศึกษำที่ลงทะเบียนในแต่ละภำคกำรศึกษำทัน
ตำมหนดเวลำ
จัดส่งกำหนดวันอบรมและจัดเตรียมเอกสำรและ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ทันตำมกำหนดเวลำ
จัดส่งกำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรออกข้อสอบ/
ตรวจข้อสอบ/สัดส่วนคะแนน ตรงตำม
กำหนดเวลำ

เสนอแต่งตั้งกรรมกำรสอบตำมระยะเวลำของภำค
กำรศึกษำที่นักศึกษำจะสอบได้ตำมกำหนดเวลำ
จัดส่งกำหนดวัน – เวลำสอบ ต่อสำนัก
บัณฑิตศึกษำทันต่อกำรสอบของนักศึกษในและ
ภำคกำรศึกษำ
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ที่
8

หน้าที่ความรับผิดชอบ
การจัดทาผลคะแนนชุดวิชาวิทยานิพนธ์

KPI
จัดส่งผลคะแนนสอบเสร็จตำมกำหนด

9

ประสานงานหลังจากสอบวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท

พิจำรณำเอกสำรที่ได้รับจำกนักศึกษำ/หลักฐำน
ครบถ้วนตำมที่สำนักบัณฑิตกำหนดไว้ ถูกต้อง

10

รับรองจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท

ส่งรำยงำนผลกำรรับรองวิทยำนิพนธ์ต่อ
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ มสธ.ได้มัน
กำหนดเวลำ
นักศึกษำส่งบทควำมทำงวิชำกำรเพื่อรับรองสำเร็จ
กำรศึกษำได้ทันตำมที่มหำลัยกำหนด
นักศึกษำส่งเอกสำรขอทุนอุดหนุนวิทยำนิพนธ์
เอกสำรครบถ้วนทันตำมเวลำที่สำนักบัณฑิต
กำหนด
นักศึกษำนำเล่มฉบับสมบูรณ์พร้อม CD ทันตำม
กำหนดเวลำ
ทำงำนทีได้รับมอบหมำยสำเร็จ และจัดประชุม
เตรียมเอกสำร ห้องประชุม และกำรประชุมสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
จั ด ท ำเบิ ก ค่ ำ ตอบแทนในกำรตรวจบคั ด ย่ อ ให้
ผู้เชี่ยวชำญ ทันตำมเวลำที่กำหนด

11

- ประสานงานเรื่องการนาเสนอบทความทาง
วิชาการเพื่อรับรองการสาเร็จการศึกษา
- - ประสานงานเรื่องขอทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท

12

ประสานงานการจัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์
ประสานงานงานที่รับผิดชอบในแขนงวิชา
ส่งเสริมการเกษตร

13

14

จัดทาเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทน/และการส่ง
ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
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ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
15 งานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
- เปลี่ยนแผนการศึกษา
- การลงทะเบียนเรียน
- เปลี่ยนชื่อเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์
- ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/
ต่ออายุสถานภาพ
- ขยายเวลาการศึกษา
- เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ฯลฯ
- เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวพ.
- เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวพ.
- เทียบแทนชุดวิชา
- ออกเลขเสนอบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับ
ตรวจเล่ม ครั้งที่ 1 ของนศ.ที่มีกาหนด
สอบวพ.
16
ตอบคาถามให้คาตอบพร้อมแก้ปัญหาต่างๆ
ของนักศึกษาแต่ละรุ่น
3. ด้าน การพัฒนาตนเอง
ลาดับที่
กิจกรรมที่มีความสนใจ
1
เทคนิคการเขียนภาระงานให้เข้าใจง่าย
2
เทคนิคโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Version ต่างๆ
3
เทคนิคการจัดเก็บและเผยแพร่เอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจา

KPI
สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จและส่งภำยในเวลำ
ที่กำหนด

นักศึกษำได้รับควำมชัดเจนในแต่ละเรื่องที่
สอบถำม
วัน/เดือน/ปี/จานวนวันที่อบรม
จำนวน 3 วัน
จำนวน 5 วัน
จำนวน 3 วัน
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4. ด้าน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1
เลขานุการคณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

2

3

4

5

6

7

KPI
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ
ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำร
ประชุมเสนอหัวหน้ำคณะทำงำนภำยใน 7 วัน
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ
หลักสูตรแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร)
ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำร
หลักสูตร ป.โท/ป.เอก
ประชุมเสนอเลขำนุกำรฯ ภำยใน 7 วัน
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
เลขานุการคณะกรรมการประเมินและปรับปรุง จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำร
หลักสูตร ป.โท/ป.เอก
ประชุมเสนอประธำนฯ ภำยใน 7 วัน ภำยหลัง
เสร็จสิ้นกำรประชุม
เลขานุการคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำร
หลักสูตร ป.โท/ป.เอก
ประชุมเสนอประธำนฯ ภำยใน 7 วัน ภำยหลัง
เสร็จสิ้นกำรประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการในการผลิตและบริหารชุดวิชา จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรหลักสูตร
ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำร
ป.โท/ป.เอก
ประชุมเสนอเลขำนุกำรฯ ภำยใน 7 วัน
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทางานปฐมนิเทศ
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร ป.โท/ป.เอก
ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำร
ประชุมเสนอเลขำนุกำรฯ ภำยใน 7 วัน
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
ประสานงานในการหาข้อมูลเพื่อลงในระบบ
หำหลักฐำนเพื่อใช้ลงข้อมูลตำมระยะเวลำที่
QA online แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
กำหนด
หลักสูตร ป.โท

26

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
วุฒิกำรศึกษำ / ระดับของกำรศึกษำ / สำขำวิชำ
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
1.สมรรถนะหลัก
1.1 กำรทำงำนมุ่งผลสำเร็จของงำน
1.2 บริกำรที่ดี
1.3 กำรทำงำนเป็นทีม
2.สมรรถนะประจาตาแหน่ง
2.1 ศิลปะในกำรสื่อสำร
2.2 กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในงำน
2.3 กำรค้นคว้ำหำข้อมูลในงำน
2.4 ควำมถูกต้องของงำน
3.ทักษะที่จาเป็นในงาน
3.1 กำรใช้คอมพิวเตอร์
3.2 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
3.3 กำรคำนวณ
3.4 กำรจัดกำรข้อมูล

ลงชื่อ.......................................................
วันที่ที่ได้จัดทำ ....................................
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แบบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน ชื่อสำยงำน นำงธัญลักษณ์ ครรชิตำนุรักษ์
ชื่อสำยงำน สำยสนับสนุน
ประเภท/ระดับ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร เลขที่ตำแหน่ง 658
ชื่อหน่วยงำน (สำนัก/กอง) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง 1. ประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
2. รองประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
4. หัวหน้ำงำนเลขำนุกำรกิจ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฎิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรติ ดต่ อ นั ด หมำย จั ด งำนรั บ รองและงำนพิ ธี ต่ำ งๆ เตรี ย มเรื่ อ งและ
เตรียมกำรสำหรับประชุม จดบันทึก และ เรียบเรียง รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร และรำยงำนอื่น
ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฎิบัติตำมมติที่
ประชุม หรือผลกำรปฏิบัติตำมคำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ควบคุมและบริหำรงำนหลำยด้ำนด้วยกัน เช่น ธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนจัดระบบ งำน
กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนจัดพิมพ์ งำนแจกจ่ำยเอกสำร งำนทะเบียนแบบแผน งำนรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาระงาน (Job Description)
1.ด้าน การพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1
งำนเลขำนุกำรกิจสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
2
กรอกข้อมูลภำระงำนข้อมูลกลำงของคณำจำรย์แขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร
3
ทำบันทึกเอกสำรโต้ตอบภำยในและภำยนอกหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของแขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร
2.ด้านการจัดการเรียนการสอน แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
1
ประสำนงำนกิจกรรมประจำชุดวิชำ
2
ประสำนงำนชุดวิชำอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ
3
ประสำนงำนกำรอบรมเข้มชุด (พิเศษ)
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4
กำรประสำนงำนกำรจัดทำ สมอ.08
5
ประสำนงำนกำรจัดทำ มคอ.3
6
ประสำนงำนกำรจัดทำ มคอ.5
7
ประสำนงำนกำรจัดทำ มคอ.7
ระดับปริญญาโท
1
ประสำนงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่
2
ประสำนงำนกำรจัดสัมมนำเสริมชุดวิชำ
3
ประสำนงำนกำรจัดสัมมนำเข้มชุดวิชำ
4
ประสำนงำนเบิกค่ำตรวจรำยงำนนักศึกษำ
5
ประสำนงำนชุดวิชำวิทยำนิพนธ์ เสนอหัวข้อและแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
6
ประสำนงำนเบิกค่ำตอบแทนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
7
ประสำนงำนอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิต
8
ประสำนงำนข้อสอบชุดวิชำระดับปริญญำโท
9
กำรประสำนงำนกำรจัดทำ สมอ.08
10 ประสำนงำนกำรจัดทำ มคอ.3
11 ประสำนงำนกำรจัดทำ มคอ.5
12 ประสำนงำนกำรจัดทำ มคอ.7

3. ด้านการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่
กิจกรรมที่มีความสนใจ
1.
อบรมกำรจัดทำแบบสอบถำมใน google form
2.
อบรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 365 Office
2019

วัน/เดือน/ปี/จานวนวันอบรม
จำนวน 2 วัน
จำนวน 3วัน

4. ด้าน อื่นๆ งานที่ได้รับมอบหมาย แขนงวิชำส่งเสริมกำรเกษตร
1
งำนประชุมแขนงส่งเสริมกำรเกษตร
2
ผู้ช่วยเลขำนุกำรในกำรผลิตและปรับปรุงชุดวิชำ หลักสูตรปริญญำตรีและปริญญำโท
3
เลขำนุกำรคณะทำงำนต่ำง ๆ ของสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
4
งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ ตอบคำถำมให้คำแนะนำ พร้อมช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ ของ
นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี และปริญญำโท
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทาอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทาในอนาคตด้วย)
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1. ด้าน การพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
KPI
1
งานเลขานุการกิจสาขาวิชา
ดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยเสร็จทันตำมระยะเวลำ
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
กำหนด
2
กรอกข้อมูลภาระงานข้อมูลกลางของ ดำเนินกำรกรอกข้อมูลต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คณาจารย์แขนงวิชาส่งเสริม
เสร็จทันตำมที่สำขำวิชำฯ กำหนดระยะเวลำตำมรอบ
การเกษตร
กำรประเมิน
3
ทาบันทึกเอกสารโต้ตอบภายในและ ดำเนินกำรพิมพ์เอกสำรต่ำงๆ จัดส่งได้ตำมกำหนดเวลำ
ภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของแขนงวิชา
ส่งเสริมการเกษตร
2. ด้าน การจัดการเรียนการสอน แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
KPI ตัวชี้วัด
ระดับปริญญาตรี
1
ประสานงานกิจกรรมประจาชุดวิชา จัดส่งกิจกรรมประจำชุดวิชำได้ทันตำมกำหนดในแต่ละ
ภำคกำรศึกษำ
2
ประสานงานชุดวิชาอบรมเข้มเสริม จัดส่งเอกสำรได้ทันระยะเวลำที่กำหนดในแต่ละภำค
ประสบการณ์วิชาชีพ
กำรศึกษำ
3
ประสานงานการอบรมเข้มชุด
จัดส่งเอกสำรได้ทันระยะเวลำตำมกำหนด
(พิเศษ)
ในแต่ละภำคกำรศึกษำ
4
ประสานงานการจัดทา สมอ.08
ประสำนงำนกำรจัดทำ สมอ.08 ปรับปรุงอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจำหลักสูตรส่งสำนัก
วิชำกำรทันตำมกำหนดเวลำ
5
ประสานงานการจัดทา มคอ.3
ประสำนงำนกำรจัดทำ มคอ.3 ทันตำมกำหนดเวลำ
สำมำรถรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ มคอ.
3 ในระบบสำรสนเทศ และจัดส่งสำนักวิชำกำรทัน
ตำมกำหนด
6
ประสานงานการจัดทา มคอ.5
ประสำนงำนกำรจัดทำ มคอ.5 ทันตำมกำหนดเวลำ
สำมำรถรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ มคอ.5
ในระบบสำรสนเทศ และจัดส่งสำนักวิชำกำรทันตำม
กำหนด
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ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
7
ประสานงานการจัดทา มคอ.7

1

ระดับปริญญาโท
ประสานงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

KPI ตัวชี้วัด
ประสำนงำนประธำนหลักสูตรฯ กำรจัดทำ มคอ.7
เสร็จทันตำมกำหนดเวลำ

ประสำนงำนจัดส่งเอกสำรให้สำนักบัณฑิตศึกษำได้ทัน
ตำมกำหนด ปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำนัก
บัณฑิตศึกษำและปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำนัก
บัณฑิตศึกษำและปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมที่กำหนดไว้
สำเร็จไปได้ด้วยดี
2
ประสานงานการจัดสัมมนาเสริม
ประสำนงำนอำจำรย์ประจำชุดวิชำ จัดส่งเอกสำร
ชุดวิชา
สัมมมนำเสริมให้สำนักบัณฑิตศึกษำและอำจำรย์ผู้สอน
ได้ทันตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดในแต่ละภำคกำรศึกษำ
3
ประสานงานการจัดสัมมนาเข้ม
ประสำนงำนอำจำรย์ประจำชุดวิชำ และจัดส่งเอกสำร
ชุดวิชา
สัมมนำเข้มได้ทันตำมกำหนดก่อนวันที่นักศึกษำ
สัมมนำเข้ม
4
ประสานงานการเบิกค่าตรวจรายงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรตรวจรำยงำน และจัดทำ
นักศึกษา
เอกสำรประกอบกำรเบิกค่ำตอบแทนภำยในเวลำที่
กำหนด
ลำดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ
KPI ตัวชี้วัด
5
ประสานงานชุดวิชาวิทยานิพนธ์
จัดทำเอกสำรเสนอแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ
เสนอหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่
วิทยำนิพนธ์ต่อคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ มสธ.
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ได้ทันกำหนดเวลำและรอบกำรประชุม แต่ละภำค
กำรศึกษำ
6
ประสานงานเบิกเงินค่าตอบแทน
จัดทำเอกสำรเบิกค่ำตอบแทนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
วิทยำนิพนธ์ ทันตำมกำหนดในแต่ละภำคกำรศึกษำ
7
ประสารงานอบรมเข้มเสริม
ประสำนงำนจัดส่งเอกสำรและปฏิบัติงำนตำมตำรำง
ประสบการณ์มหาบัณฑิต
กิจกรรมที่กำหนดไว้สำเร็จไปได้ด้วยดี
ระดับปริญญาโท (ต่อ)
8
ประสานงานข้อสอบชุดวิชาระดับ
ประสำนงำนอำจำรย์ประจำชุดวิชำส่งข้อสอบ รวบรวม
ปริญญาโท
ข้อสอบและส่งผลคะแนนชุดวิชำทันเวลำเมื่อสื้นสุด
ภำคกำรศึกษำ
9
การประสานงานการจัดทา สมอ.08 ประสำนงำนกำรจัดทำ สมอ.08 ปรับปรุงอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจำหลักสูตรส่ง
สำนักวิชำกำรทันตำมกำหนดเวลำ
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ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
10
ประสานงานการจัดทา มคอ.3

11

ประสานงานการจัดทา มคอ.5

12

ประสานงานการจัดทา มคอ.7

KPI ตัวชี้วัด
ประสำนงำนกำรจัดทำ มคอ.3 ทันตำมกำหนดเวลำ
สำมำรถรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ มคอ.
3 ในระบบสำรสนเทศ และจัดส่งสำนักวิชำกำรทัน
ตำมกำหนด
ประสำนงำนกำรจัดทำ มคอ.5 ทันตำมกำหนดเวลำ
สำมำรถรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ มคอ.5
ในระบบสำรสนเทศ และจัดส่งสำนักวิชำกำรทันตำม
กำหนด
ประสำนงำนประธำนหลักสูตรฯ กำรจัดทำ มคอ.7
เสร็จทันตำมกำหนดเวลำ

3. ด้านการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่
1
2

กิจกรรมที่มีความสนใจ
อบรมกำรจัดทำแบบสอบถำมใน google form
อบรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 365 Office 2019

4. ด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
งานประชุมแขนงวิชาส่งเสริม
การเกษตร
2

3

4

วัน/เดือน/ปี/
จานวนวันที่อบรม
จำนวน 2 วัน
จำนวน 5 วัน

KPI ตัวชี้วัด
ประสำนงำนกำรประชุมแขนง เตรียมเอกสำร ห้อง
ประชุม เข้ำร่วมประชุมและกำรประชุมสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
ผู้ช่วยเลขานุการในการผลิตและ
ประสำนงำนกำรประชุม จัดเตรียมเอกสำรประชุม
ปรับปรุงชุดวิชา หลักสูตรปริญญา รำยละเอียดต่ำงๆ ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำ
ตรีและปริญญาโท
บันทึกรำยงำนกำรประชุมเสนอเลขำนุกำรชุดวิชำฯ
ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
เลขานุการคณะทางานต่าง ๆ ของ จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ กำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำรประชุมเสนอ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้ำคณะทำงำน ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำร
ประชุม
กำรตอบคำถำมนักศึกษำให้รำยละเอียดชัดเจนครบถ้วน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ตอบคาถามให้คาแนะนา พร้อมช่วย ตรงคำถำม
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ลาดับที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ
แก้ปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท

KPI ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
วุฒิกำรศึกษำ / ระดับของกำรศึกษำ / สำขำวิชำ
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
1.สมรรถนะหลัก
1.1 กำรทำงำนมุ่งผลสำเร็จของงำน
1.2 บริกำรที่ดี
1.3 กำรทำงำนเป็นทีม
2.สมรรถนะประจาตาแหน่ง
2.1 ศิลปะในกำรสื่อสำร
2.2 กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในงำน
2.3 กำรค้นคว้ำหำข้อมูลในงำน
2.4 ควำมถูกต้องของงำน
3.ทักษะที่จาเป็นในงาน
3.1 กำรใช้คอมพิวเตอร์
3.2 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
3.3 กำรคำนวณ
3.4 กำรจัดกำรข้อมูล

ลงชื่อ…………………………………………………………..
วันที่ ที่ได้จัดทำ……………………………………………..
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แบบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description)
สวนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน ชื่อ นำงนฤมล สำเภำเงิน
ประเภท/ระดับ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ปฏิบัติกำร เลขที่ตำแหน่ง 703
ชื่อหน่วยงำน (สำนัก/กอง) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง 1. ประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
2. รองประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
4. หัวหน้ำงำนเลขำนุกำรกิจ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฎิบัติเกี่ยวกับกำรติดต่อ นัดหมำย จัดงำนรับรองและงำนพิธีต่ำงๆ เตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับประชุม
จดบันทึก และ เรียบเรียง รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร และรำยงำนอื่น ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้งใน
และต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฎิบัติตำมมติที่ประชุม หรือผลกำรปฏิบัติตำมคำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือมีลักษณะงำนที่
ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมและบริหำรงำนหลำยด้ำนด้วยกัน เช่น ธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนจัดระบบ งำน
กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนจัดพิมพ์ งำนแจกจ่ำยเอกสำร งำนทะเบียนแบบแผน งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาระงาน (Job Description)
1. ด้าน การพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานสารบรรณ
งำนสำรบรรณรับเรื่องเข้ำ ตรี โท เอก เก็บแฟ้ม เสนอประธำน บันทึกงำน
สแกนงำนเข้ำในระบบ
จัดทำบันทึกโต้ตอบภำยใน-ภำยนอก
ประสำนงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำขำวิชำฯ/คณำจำรย์
จัดเก็บเอกสำรในระบบสำรบรรณอิเลคทรอนิคส์
ประสำนงำนกำรบริกำรซ่อมแซมสิ่งต่ำงๆ ของสำขำวิชำฯ
ประสำนงำนกำรขอใช้รถยนต์ส่วนกลำง
งานบุคคล
ประสำนงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน (PA)
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
งำนเบิก-จ่ำย ควบคุมพัสดุและตรวจสอบพัสดุภำยในของสำขำวิชำฯ
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ลาดับที่
9.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งำนตรวจสอบครุภัณฑ์ของสำขำวิชำ

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
- ไม่มี
3. ด้านการพัฒนาตนเอง
1. อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่ำงๆ ที่นำมำพัฒนำกำรทำงำนได้
2. อบรมเพื่อขอชำนำญกำร
4. ด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.
2.

เลขำนุกำรคณะทำงำน
กำรเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชำ

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทาอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทาในอนาคตด้วย)
1. ด้าน การพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)งค์
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
KPI ตัวชี้วัด
งานสารบรรณ
1.
งานสารบรรณรับเรื่องเข้า ตรี โท เอก
- นำเสนอเรื่องที่เข้ำมำที่สำขำวิชำเสนอประธำนกรรมกำรประจำ
เก็บแฟ้ม เสนอประธาน บันทึกงาน
สำขำวิชำฯ ได้ทันตำมกำหนดเวลำ ไม่มีงำนค้ำง
สแกนงานเข้าในระบบ
2.
จัดทาบันทึกโต้ตอบภายใน-ภายนอก
- ตอบกลับหนังสือได้ภำยในเวลำที่หน่วยงำนต้นเรื่องกำหนด
3.
จัดเก็บเอกสารในระบบสารบรรณ
- จัดเก็บเอกสำรเป็นระบบ ประหยัดพื้นที่ในกำรจัดเก็บเอกสำร
อิเลคทรอนิคส์
สืบค้น ติดตำมเรื่องได้ง่ำย
4.
งานบริการซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ของ
- ติดตำมกำรแจ้งซ่อมได้รวดเร็ว ทันกำรใช้งำน
สาขาวิชาฯ
5.
การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- ประสำนได้ทันเวลำตำมที่ผู้ขอใช้บริกำรต้องกำร
6.
งานบุคคล
- ประสำนงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย และจัดส่งเอกสำรได้
ประสานงานการประเมินผลการ
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน (PA)
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
7.
งานเบิก-จ่าย ควบคุมพัสดุและ
- เบิกจ่ำย จัดทำเอกสำร และรำยงำนผล ได้ภำยในกำหนดเวลำที่
ตรวจสอบพัสดุภายในของสาขาวิชาฯ กองพัสดุกำหนด
8.
งานตรวจสอบครุภัณฑ์ของสาขาวิชา
- ตรวจสอบ และจัดส่งรำยงำนได้ภำยในกำหนดเวลำที่กองพัสดุ
กำหนด
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2. ด้าน การจัดการเรียนการสอน
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ไม่มี

KPI ตัวชี้วัด

3. ด้านการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการ
เป็นเลขานุการที่ประชุมที่ดี
2.
IT 111 การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ด้วย
OneDrive
3.
อบรมเพื่อขอชานาญการ
4. ด้าน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.
เลขำนุกำรคณะทำงำน

2.

กำรเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกลุ่มผลิต/
ปรับปรุงชุดวิชำ

วัน/เดือน/ปี จานวน
ตำมที่หน่วยงำนจัด
ตำมที่หน่วยงำนจัด
ตำมที่หน่วยงำนจัด

KPI ตัวชี้วัด
- จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
กำหนดระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุม
เสนอหัวหน้ำคณะทำงำนฯ ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จ
สิ้นกำรประชุม
- จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
กำหนดระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุม
เสนอประธำนชุดวิชำฯ ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้น
กำรประชุม

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
วุฒิกำรศึกษำ / ระดับของกำรศึกษำ / สำขำวิชำ
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
1.สมรรถนะหลัก
1.1 กำรทำงำนมุ่งผลสำเร็จของงำน
1.2 บริกำรที่ดี
1.3 กำรทำงำนเป็นทีม
2.สมรรถนะประจาตาแหน่ง
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2.1 ศิลปะในกำรสื่อสำร
2.2 กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในงำน
2.3 กำรค้นคว้ำหำข้อมูลในงำน
2.4 ควำมถูกต้องของงำน
3.ทักษะที่จำเป็นในงำน
3.1 กำรใช้คอมพิวเตอร์
3.2 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
3.3 กำรคำนวณ
3.4 กำรจัดกำรข้อมูล
ลงชื่อ.......................................................
วันที่ที่ได้จัดทำ ....................................
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แบบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน ชื่อ นำงสำววศินี ปัญญำวรรณ
ชื่อสำยงำน สำยสนับสนุน
ประเภท/ระดับ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร เลขที่ตำแหน่ง 701
ชื่อหน่วยงำน (สำนัก/กอง) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง 1. ประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
2. รองประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
4. หัวหน้ำงำนเลขำนุกำรกิจ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรติดต่อ นัดหมำย จัดงำนรับรองและงำนพิธีต่ำง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียม
กำรสำหรับประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร และรำยงำนอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อ
กับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุม หรือผลกำรปฏิบัติ
ตำมคำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมและบริหำรงำนหลำยด้ำน
ด้วยกัน เช่น ธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนจัดระบบ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนจัดพิมพ์ งำน
แจกจ่ำยเอกสำร งำนทะเบียนแบบแผน งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาระงาน (Job Description)
1. ด้าน การพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
ประสำนประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
2
กรอกข้อมูลภำระงำนข้อมูลกลำงของคณำจำรย์ที่ปฎิบัติงำนระดับปริญญำเอก
2. ด้าน การจัดการเรียนการสอน
(แขนงวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และ แขนงวิชาการจัดการการผลิตพืชและพัฒนาการเกษตร)
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
ประสำนงำนกำรคัดเลือกนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำเอก
2
ประสำนงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำเอก
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประสำนงำนเรื่องกำรจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 และมคอ.7 ชุดวิชำที่เปิดทุกภำคกำรศึกษำ
ประสำนงำนกำรจัดสัมมนำเข้มชุดวิชำระดับปริญญำเอก
ประสำนงำนกำรจัดสัมมนำเข้มดุษฎีนิพนธ์ 1-12
ประสำนงำนกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์ดุษฏีบัณฑิต
ประสำนงำนกำรแต่งตั้งกำรสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญำเอก
ประสำนงำนกำรแต่งตั้งกรรมกำรสอบประจำชุดวิชำ
ประสำนงำนกำรคัดแยกข้อสอบระดับปริญญำเอก
ประสำนงำนกำรจัดสอบระดับปริญญำเอก
ประสำนงำนกำรเสนอบทควำมทำงวิชำกำรเพื่อรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ
เรื่องขอทุนอุดหนุนดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญำเอก
ประสำนงำนกำรรับรองจบดุษฎีนิพนธ์/จัดส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้สำนักบัณฑิตศึกษำ
ประสำนงำนกำรจัดซื้อหนังสือ/เช็คสต๊อกหนังสือ
ประสำนงำนกำรเบิกค่ำตอบแทนอำจำรย์ที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์

3. ด้าน การพัฒนาตนเอง
ลาดับที่
1
อบรมคอมพิวเตอร์
2
อบรมงำนสำรบรรณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

4. ด้าน อื่นๆ ที่ได้รับหมายหมาย
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรผลิตและบริหำรชุดวิชำระดับปริญญำเอก
2
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรระดับปริญญำเอก
3
เลขำนุกำรคณะทำงำนต่ำงๆ /เลขำนุกำรชุดวิชำ
4
ช่วยปฏิบัติงำนพิธีพระรำชปริญญำบัตรนักศึกษำในวันซ่อมย่อย
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ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทาอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทาในอนาคตด้วย)
1. ด้าน การพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)
ลาดับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
1 ประสานงานประชุ ม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งขององค์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
ประชุม กำรประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
-เสนอร่ำงรำยงำนกำรประชุมให้ประธำนสำขำวิชำ
พิจำรณำ ภำยใน 3 วัน หลังจำกกำรประชุมแล้ว
เสร็จ
2 กรอกข้อมูลภาระงานข้อมูลกลางของคณาจารย์ ลงภำระงำนในแต่ละรอบประเมินภำยในเวลำที่
กำหนด
ที่ปฎิบัติงานระดับปริญญาเอก
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
(แขนงวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร + แขนงวิชาการจัดการการผลิตพืชและพัฒนาการเกษตร)
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
ประสานงานการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาเอก
2
ประสานงานการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่
ระดับปริญญาเอก

3

ประสานงานการจัดทา มคอ.3 มคอ.5
และมคอ.7 ชุดวิชาที่เปิดทุกภาคการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
- จัดส่งผลกำรคัดเลือกที่จัดส่งได้ภำยในเวลำตรง
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
- จัดทำเอกสำรเสนอแต่งตั้งคณะทำงำน
ปฐมนิเทศ ทันเวลำ
- จัดทำบันทึกแจ้งรำยชื่อวิทยำกร กำหนดกำร
พร้อมกิจกรรม ตำมแผนระยะเวลำกำหนด
- จัดเตรียมข้อมูลและแจ้งข้อมูลต่ำงๆ ให้
คณำจำรย์ทรำบ ได้ทันก่อนถึงกำหนดวันปฐมนิเทศ
- ลงปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำนักบัณฑิต
ศึกษำและปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมที่กำหนดไว้
สำเร็จไปได้ด้วยดี
- ส่ ง มคอ.3 มคอ.5 และมคอ.7 ให้ ส ำขำวิชำฯ
ตำมที่สำนักวิชำกำรกำหนด
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ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด (KPI)
4
ประสานงานการจั ด สั ม มนาเข้ ม ชุ ด วิ ช า - จัดส่งเอกสำรตำรำงจัดกิจกรรมภำยใน
ระดับปริญญาเอก
ระยะเวลำที่สำนักบัณฑิตกำหนด และสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย
5
ประสานงานการจัดสัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ - จัดส่งเอกสำรตำรำงจัดกิจกรรมภำยในระยะเวลำ
1-12
ที่สำนักบัณฑิตกำหนด และสำเร็จลุล่วงไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
6
ประสานงานงานอบรมเข้มเสริม
- จั ด ส่ ง เอกสำรตำรำงจั ด กิ จ กรรมกำรภำยใน
ประสบการณ์ดุษฏีบัณฑิต
ระยะเวลำที่ ส ำนั ก บั ณ ฑิ ต ก ำหนด และส ำเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย
7
ประสานงานการแต่งตั้งการสอบวัด
- จัดทำเอกสำรเพื่อประกอบกำรแต่งตั้งกำรสอบ
คุณสมบัติระดับปริญญาเอก
ครบถ้วน
- จัดส่งเอกสำรภำยในเวลำระยะเวลำที่สำนัก
บัณฑิตกำหนด
8
ประสานงานการแต่งตั้งกรรมการสอบ
- จัดทำเอกสำรเพื่อประกอบกำรแต่งตั้งกรรมกำร
ประจาชุดวิชา
สอบประจำชุดวิชำครบถ้วน และจัดส่งเอกสำร
ภำยในเวลำระยะเวลำที่สำนักบัณฑิตกำหนด
9

ประสานงานคัดแยกข้อสอบระดับปริญญา
เอก

10

ประสานการจัดสอบดุษฎีนิพนธ์

11

ประสานงานการนาสนอบทความทาง
วิชาการเพื่อรับรองการสาเร็จการศึกษา
เรื่องขอทุนอุดหนุนดุษฎีนิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก

- จัดส่งผลคะแนนสอบและนำผลคะแนนแจ้ง
นักศึกษำภำยในเวลำระยะเวลำที่สำนักบัณฑิต
กำหนด
- จัดทำเอกสำรเพื่อกำรจัดสอบดุษฎีนิพนธ์ (สอบ
โครงกำรดุษฎีนิพนธ์, สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์,
หลังสอบดุษฎีนิพนธ์) ถูกต้องครบถ้วนและจัดส่ง
เอกสำรภำยในเวลำระยะเวลำที่สำนักบัณฑิต
กำหนด
- จัดส่งกำรนำสนอบทควำมทำงวิชำกำรเพื่อ
รับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ เรื่องขอทุนอุดหนุน
ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญำเอกทันตำมระยะเวลำ
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ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
12
ประสานงานรับรองจบดุษฎีนิพนธ์/จัดส่งเล่ม
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้สานัก
บัณฑิตศึกษา
13
ประสานงานการจัดซื้อหนังสือ/เช็คสต๊อก
หนังสือ
14
ประสานงานการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
3. ด้าน การพัฒนาตนเอง
ลาดับที่
การอบรม
1
อบรมคอมพิวเตอร์
2
อบรมงำนสำรบรรณ
4.ด้าน อื่นๆ ที่ได้รับหมายหมาย
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการผลิตและ
บริหารชุดวิชาระดับปริญญาเอก

2

3

4

ตัวชี้วัด (KPI)
- จัดทำเอกสำรกำรรับรองจบดุษฎีนิพนธ์และส่ง
เอกสำรภำยในเวลำระยะเวลำที่สำนักบัณฑิต
กำหนด
- จัดทำคำสั่งซื้อหนังสือตำมกำหนดใช้งำน
- จัดส่งเอกสำรกำรเบิกค่ำตอบแทนภำยในเวลำ
ระยะเวลำที่สำนักบัณฑิตกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI)

ตัวชี้วัด (KPI)
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
กำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำรประชุมเสนอ
เลขำนุกำรฯ ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำร
ประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
กำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำรประชุมเสนอ
เลขำนุกำรฯ ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำร
ประชุม
เลขานุการคณะทางานต่างๆ /เลขานุการ จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำม
ชุดวิชา
กำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำรประชุมเสนอ
หัวหน้ำคณะทำงำน ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้น
กำรประชุม
ช่วยปฏิบัติ งานพิธี พระราชปริ ญญาบั ตร งำนพิธีพระรำชปริญญำบัตรสำเร็จด้วยดี
นักศึกษาในวันซ่อมย่อย
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ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
วุฒิกำรศึกษำ / ระดับของกำรศึกษำ / สำขำวิชำ
ปริญญำตรี ทุกสำขำวิชำ
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
1.สมรรถนะหลัก
1.1 กำรทำงำนมุ่งผลสำเร็จของงำน
1.2 บริกำรที่ดี
1.3 กำรทำงำนเป็นทีม
2.สมรรถนะประจาตาแหน่ง
2.1 ศิลปะในกำรสื่อสำร
2.2 กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในงำน
2.3 กำรค้นคว้ำหำข้อมูลในงำน
2.4 ควำมถูกต้องของงำน
3.ทักษะที่จาเป็นในงาน
3.1 กำรใช้คอมพิวเตอร์
3.2 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
3.3 กำรคำนวณ
3.4 กำรจัดกำรข้อมูล

ลงชื่อ..............................................
วันที่ ที่ได้จัดทำ ....................................
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แบบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน ชื่อ นำงสำวสุกัญญำ ยังน้อย
ชื่อสำยงำน สำยสนับสนุน
ประเภท/ระดับ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 608
ชื่อหน่วยงำน (สำนัก/กอง) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง 1. ประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
2. รองประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
4. หัวหน้ำงำนเลขำนุกำรกิจ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฎิบัติเกี่ยวกับกำรติดต่อ นัดหมำย จัดงำนรับรองและงำนพิธีต่ำงๆ เตรียมเรื่องและเตรียมกำร
สำหรับประชุม จดบันทึก และ เรียบเรียง รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร และรำยงำนอื่น ทำเรื่องติดต่อกับ
หน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฎิบั ติตำมมติที่ประชุม หรือผลกำรปฏิบัติตำม
คำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมและบริหำรงำนหลำยด้ำนด้วยกัน
เช่น ธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบุคคล งำนจัดระบบ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนจัดพิมพ์ งำนแจกจ่ำย
เอกสำร งำนทะเบียนแบบแผน งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ภาระงาน (Job Description)
1. ด้านการพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1
งำนด้ำนกำรสอนเสริม
2
กำรปรับปรุงเอกสำรโสตทัศน์ชุดวิชำสอนเสริม
3
แบบประเมินชุดวิชำ
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2. ด้านการจัดการเรียนการสอน แขนงวิชาการจัดการเกษตร
1
ประสำนงำนกำรออกข้อสอบใหม่ คัดเลือกข้อสอบ อ่ำนร่ำง 4
2
ประสำนงำนกำรปรับปรุงคุณภำพข้อสอบ
3
ประสำนงำนทำคลังข้อสอบมำตรฐำน
4
ประสำนงำนกิจกรรมประจำชุดวิชำ 20 คะแนน (แขนงวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร)
5
ประสำนงำนกำหนดช่วงเวลำกำรจัดอบรมเข้มประสบกำรณ์วิชำชีพ
6
ประสำนงำนประสบกำรณ์วิชำชีพ (มสธ.)
7
ประสำนงำนประสบกำรณ์วิชำชีพ (เรือนจำ)
8
ประสำนงำนงบประมำณรำยจ่ำยชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
9
ประสำนงำนกำรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำชุดวิชำ ในมสธ. และในเรือนจำ
10
ประสำนงำนกำรอบรมเข้ม(พิเศษ) ชุดวิชำระดับปริญญำตรี
11
ประสำนงำน มคอ.3 รำยละเอียดชุดวิชำ (แขนงวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร)
12
ประสำนงำนมคอ.5 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนชุดวิชำ (แขนงวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร)
13
ประสำนงำนมคอ.7 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนหลักสูตร (แขนงวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร)
14
ประสำนงำนงำนปฐมนิเทศนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (แขนงวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร)
15
ประสำนงำนสัมมนำเสริมชุดวิชำ และแผนกิจกรรมประจำชุดวิชำ (แขนงวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร)
16
ประสำนงำนสัมมนำเข้มชุดวิชำ (แขนงวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร)
3. ด้านพัฒนาตนเอง หัวข้ออบรม
1
อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ต่ำงๆ
2
ระบบสำมมิติ
3
เทคนิคกำรใช้ Microsoft Teams
4
เทคนิคกำรสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์ด้วย Google forms
4. ด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1
2
3
4

งำนเลขำนุกำร, ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกำรผลิต/ปรับปรุงชุดวิชำ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำนแขนงวิชำกำรจัดกำรกำรเกษตร
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำกำรจัดกำร
กำรเกษตร
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำกำร
จัดกำรกำรเกษตร
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5
6
7

ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำกำรจัดกำร
กำรเกษตร
เลขำนุกำรคณะทำงำนกำรจัดกำรควำมรู้
จัดทำข้อมูลภำระงำนคณำจำรย์

ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทาอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทาในอนาคตด้วย)
1. ด้าน การพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)งค์
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
ประสานงานด้านการสอนเสริม
2
3

ตัวชี้วัด KPI
จัดส่งรำยชื่อศูนย์สอนเสริมและรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนได้ ทันตำม
กำหนดเวลำ
การปรับปรุงเอกสารโสตทัศน์ชุดวิชา จั ด ส่ ง โสตทั ศ น์ ชุ ด วิ ช ำสอนเสริ ม ตำมเวลำที่ ส ำนั ก บริ ก ำร
สอนเสริม
กำรศึกษำกำหนด
แบบประเมินชุดวิชา
-รวบรวม และคัดแยกแบบประเมินของชุดวิชำส่งวิเครำะห์
-รับผลวิเครำะห์ส่งต่อให้ประธำนชุดวิชำนำไปใช้งำนได้ ตรงตำม
ภำคกำรศึกษำทันตำมต้องกำร

2) ด้าน การจัดการเรียนการสอน แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด KPI
1
ประสานงานด้ า นการออกข้อสอบ - ส่งรำยชื่อกรรมกำรออกข้อสอบใหม่ รำยชื่อกรรมกำรคัดเลือก
ใหม่ คัดเลือกข้อสอบเก่า
ข้อสอบเก่ำ และรำยชื่อผู้รับผิดชอบอ่ำนร่ำง 4 ได้ทัน ตำมเวลำที่
อ่านร่าง 4
สำนักทะเบียนและวัดผลกำหนด
- จัดส่งต้นฉบับข้อสอบได้ทันตำมเวลำที่สำนักทะเบียนและวัดผล
กำหนด
2
ประสานงานการปรับปรุงคุณภาพ - ส่งรำยชื่อกรรมกำรปรับปรุงคุณภำพข้อสอบได้ทันตำมเวลำที่
ข้อสอบ
สำนักทะเบียนและวัดผลกำหนด
- จัดส่งต้นฉบับข้อสอบปรับปรุงได้ทันตำมเวลำที่สำนักทะเบียน
และวัดผลกำหนด
3
ประสานงานการท าคลั ง ข้ อ สอบ จั ด ส่ ง รำยชื่ อ คณะกรรมกำรท ำคลั ง ข้ อ สอบมำตรฐำนและส่ ง
มาตรฐาน
สำนักทะเบียนและวัดผลได้ทันตำมเวลำที่กำหนด
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4

ประสานงานกิจกรรมประจาชุดวิชา นำต้นฉบับกิจกรรมประจำชุดวิชำส่งสำนักบริกำรกำรศึกษำ และ
20 คะแนน
อั บ ไฟล์ ขึ้ น หน้ ำ เว็ บ ของส ำนั ก ทะเบี ย นและวั ด ผลได้ ทั น ตำม
กำหนดเวลำ

ลำดับที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด KPI

5

ประสานงานการกาหนดช่วงเวลา จัดส่ ง กำหนดช่ว งเวลำในกำรอบรมเข้ มชุด วิช ำประสบกำรณ์
จัดอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ วิชำชีพ ส่งให้นักวิชำกำรได้ทันตำมกำหนด

6

ประสานงานประสบการณ์วิชาชีพ ขอรำยชื่อวิทยำกรกลุ่ม และวิทยำกรบรรยำยพิเศษภำยนอกและ
(มสธ.)
ตำรำงกิจกรรมในกำรจัดอบรมเข้มชุดวิชำประสบฯ ของแต่ละวัน
และขอใช้อุปกรณ์โ สตทัศน์ต่ำงๆ ส่ งให้ นักวิช ำกำรได้ทันตำม
กำหนดเวลำ

7

ประสานงานประสบการณ์วิชาชีพ ส่งต้นฉบับกิจกรรมประสบกำรณ์วิชำชีพ (สำหรับนักศึกษำใน
(เรือนจา)
เรือนจำ) ส่งให้นักวิชำกำรได้ทันตำมกำหนดเวลำ

8

ประสานงานงบประมาณรายจ่ า ย จัดส่งงบประมำณกำรรำยจ่ำยงบจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะสำนัก
ชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
บริกำรกำรศึกษำได้ทันตำมกำหนด

9

ประสานงานการฝึ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม จั ด ส่ ง ตำรำงกิ จ กรรมกำรจั ด ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ สริ ม ทั ก ษะส ำหรั บ
ทักษะประจาชุดวิชา
นักศึกษำ ส่งสำนักบริกำรกำรศึกษำได้ตำมกำหนด
- ใน มสธ. - ในเรือนจา

10

ประสานงานการอบรมเข้ม(พิเศษ)
ชุดวิชาระดับปริญญาตรี

11

ประสานงาน มคอ.3 รายละเอียด จัดส่ ง มคอ.3 (รำยละเอียดชุดวิชำ) ได้ทัน ตำมกำหนดเวลำที่
ชุดวิชา
สำนักวิชำกำรกำหนด

12

ประสานงาน มคอ.5 รายงานผล จั ด ส่ ง มคอ. 5 (รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน) ได้ ทั น ตำม
การดาเนินงานชุดวิชา
กำหนดเวลำที่สำนักวิชำกำรกำหนด

13

ประสานงาน มคอ.7 รายงานผล จัดส่ง มคอ.7 (รำยงำนหลักสูตร) ได้ทัน ตำมกำหนดเวลำที่สำนัก
การดาเนินงานหลักสูตร
วิชำกำรกำหนด

จั ด ส่ ง ก ำหนดวั น เวลำ ที่ จ ะจั ด อบรมเข้ ม (พิ เ ศษ) แจ้ ง ส ำนั ก
วิชำกำรได้ทันตำมเวลำที่กำหนด
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14

15
16

ประสานงานปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (แขนงวิชาการ
จัดการการเกษตร)
ประสานงานสั ม มนาเสริ ม ชุ ดวิชา
และแผนกิจกรรมประจาชุดวิชา

จัดเอกสำรกำรปฐมนิเ ทศนั ก ศึ กษำระดับบั ณ ฑิต ศึ ก ษำส ำเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี ทันกำหนดกำรใช้งำน

ประสานงานสัมมนาเข้มชุดวิชา

ส่ ง รำยชื่ อ กลุ่ มนั ก ศึ ก ษำ รำยชื่ อ วิ ท ยำกร และก ำหนดกำรให้
สำนักบัณฑิตได้ทันตำมกำหนดเวลำ

จั ด ส่ ง กลุ่ ม รำยชื่ อ นั ก ศึ ก ษำ และศู น ย์ สั ม มนำเสริ ม ส่ ง ส ำนั ก
บัณฑิตศึกษำตำมกำหนดเวลำ

3. ด้าน การพัฒนาตนเอง
ลาดับที่
1
2
3
4

กิจกรรมที่สนใจ
อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ
ระบบสำมมิติ
เทคนิคกำรใช้ Microsoft Teams
เทคนิคกำรสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์ด้วย Google forms

วัน/เดือน/ปี จานวน
ตำมที่หน่วยงำนจัด
ตำมที่หน่วยงำนจัด
ตำมที่หน่วยงำนจัด
ตำมที่หน่วยงำนจัด

4. ด้าน อื่นๆ ที่ได้รับหมายหมาย
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด KPI
1
งานเลขา, ผู้ช่วยเลขานุการ
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำมกำหนด
คณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา ระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุมเสนอประธำนชุด
วิชำฯ ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
2
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทางานแขนง จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำมกำหนด
วิชาการการจัดการการเกษตร
ระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุมเสนอหัวหน้ำ
คณะทำงำน ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
3
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำมกำหนด
บริหารหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต ระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุมเสนอเลขำนุกำร
(แขนงวิชาการจัดการการเกษตร)
ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
4
ผู้ ช่ ว ย เ ล ข า นุ ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำมกำหนด
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเกษตรศาสตร ระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุมเสนอเลขำนุกำร
บั ณ ฑิ ต แ ข น ง วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
การเกษตร
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5

6

7

ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาการจัดการการเกษตร
เลขานุ ก ารคณะท างานการจั ด การ
ความรู้
จัดทาข้อมูลภาระงานคณาจารย์

จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำมกำหนด
ระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุมเสนอเลขำนุกำร
ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำมกำหนด
ระยะเวลำ จัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุม เสนอหั วหน้ำ
คณะทำงำน ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
หำหลั ก ฐำนและลง ข้ อ มู ล กลำงลงในระบบได้ ต ำม
กำหนดเวลำ

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
วุฒิกำรศึกษำ / ระดับของกำรศึกษำ / สำขำวิชำ
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
1.สมรรถนะหลัก
1.1 กำรทำงำนมุ่งผลสำเร็จของงำน
1.2 บริกำรที่ดี
1.3 กำรทำงำนเป็นทีม
2.สมรรถนะประจาตาแหน่ง
2.1 ศิลปะในกำรสื่อสำร
2.2 กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในงำน
2.3 กำรค้นคว้ำหำข้อมูลในงำน
2.4 ควำมถูกต้องของงำน
3.ทักษะที่จาเป็นในงาน
3.1 กำรใช้คอมพิวเตอร์
3.2 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
3.3 กำรคำนวณ
3.4 กำรจัดกำรข้อมูล
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ลงชื่อ.......................................................
วันที่ที่ได้จัดทำ ....................................

60

แบบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน ชื่อ นำงสำวนุชนำฏ มีนพกิจ
ชื่อสำยงำน สำยสนับสนุน
ประเภท/ระดับ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ชื่อหน่วยงำน (สำนัก/กอง) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง 1. ประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
2. รองประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
4. หัวหน้ำงำนเลขำนุกำรกิจ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรติดต่อ นัดหมำย จัดงำนรับรองและงำนพิธีต่ำงๆ เตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับ
ประชุม จดบันทึก และ เรียบเรียง รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร และรำยงำนอื่น ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและ
บุคคลต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฎิบัติตำมมติที่ประชุม หรือผลกำรปฏิบัติตำมคำสั่งหัวหน้ำส่วน
รำชกำร หรือมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมและบริหำรงำนหลำยด้ำนด้วยกัน เช่น ธุรกำร งำนสำร
บรรณ งำนบุคคล งำนจัดระบบ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนจัดพิมพ์ งำนแจกจ่ำยเอกสำร งำนทะเบียน
แบบแผน งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ภาระงาน(Job Description)
1.ด้าน การพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ทำบันทึกเอกสำรตอบหน่วยงำนภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
2. กรอกข้อมูลกลำงภำระงำนคณำจำรย์สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์แขนงวิชำสหกรณ์ และ
สำขำวิชำ
3. ประสำนงำนปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ e-learning ระดับ ปริญญำตรี ปริญญำโทและระดับปริญญำเอก
ของทั้ง 3 แขนงวิชำ
4. งำนควบคุมบัญชีรำยรับรำยจ่ำยของสำขำวิชำ
- เงินวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก
- เงินโครงกำรลักษณะพิเศษ
- บัญชีศูนย์ศึกษำเสริมสร้ำงศักยภำพเพื่อท้องถิ่น -บัญชีศูนย์พัฒนำเกษตรอินทรีย์
5. งำนโครงกำรวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยของสำขำวิชำฯ (20,000 บำท)
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2.ด้าน การจัดการเรียนการสอน แขนงวิชาสหกรณ์
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประสำนงำนกำรแต่งตั้งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ประสำนงำนกำรคัดเลือกนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำโท
ประสำนงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำโท
ประสำนงำนแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ประสำนงำนกำรจัดสัมมนำเสริมชุดวิชำ ระดับปริญญำโท
ประสำนงำนกำรจัดสัมมนำเข้มวิทยำนิพนธ์ 1 -4 / กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ประสำนงำนเบิกค่ำตอบแทนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ประสำนงำนอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิต
ประสำนงำนกำรแต่งตั้งกรรมกำรสอบประจำชุดวิชำ
ประสำนงำนกำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์/ กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ประสำนงำนกำรจัดทำผลคะแนนชุดวิชำวิทยำนิพนธ์
ประสำนงำนกำรจัดสอบวิทยำนิพนธ์/ กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ประสำนงำนกับ นศ.หลังจำกสอบวิทยำนิพนธ์/ กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ประสำนงำนรับรองจบวิทยำนิพนธ์/ กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
จัดส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
จัดทำเรื่องเบิกเงินค่ำตอบแทน/และกำรส่งผู้เชี่ยวชำญตรวจ
ประสำนงำนเรื่องกำรนำเสนอบทควำมทำงวิชำกำรเพื่อรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ
กำรขอทุนอุดหนุนวิทยำนิพนธ์
18. ประสำนงำนกิจกรรมประจำชุดวิชำ และ คัดแยกแบบประเมินชุดวิชำ
19. ประสำนงำนกำร ทำมคอ.3 (รำยละเอียดชุดวิชำ)
20. ประสำนงำนกำรทำ มคอ.5 รำยงำนผลดำเนินงำน
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
21. ประสำนงำนกำรทำ มคอ.7 (รำยงำนผลกำรดำเนินงำนหลักสูตร)
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22. งำนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ
- เปลี่ยนแผนกำรศึกษำ - กำรลงทะเบียนเรียน
- เปลี่ยนชื่อเรื่องหัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิระ3
- ลำพักกำรศึกษำ/รักษำสถำนภำพ/ต่ออำยุสถำนภำพ -ขยำยเวลำกำรศึกษำ
- เปลี่ยนแปลงกำรลงทะเบียน ฯลฯ -เทียบแทนชุดวิชำ
- เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำ วพ./กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
- เปลี่ยนแปลงกรรมกำรสอบ วพ./กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
- ออกเลขเสนอบัณฑิตศึกษำเกี่ยวกับตรวจเล่ม ครั้งที่ 1 ของนักศึกษำ ที่มีกำหนดสอบ วพ./
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
23. ตอบคำถำมให้คำตอบพร้อมแก้ปัญหำต่ำงๆของนักศึกษำแต่ละรุ่น
3) ด้าน การพัฒนาตนเอง
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เทคนิคกำรเขียนภำระงำนให้เข้ำใจง่ำย
2. เทคนิคโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Version ต่ำงๆ
3. เทคนิคกำรจัดเก็บและเผยแพร่เอกสำรแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนประจำ
4. กำรสร้ำงโปรแกรมและฐำนข้อมูลกำรตอบคำถำมนักศึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนแบบอัตโนมัติ
4) ด้าน อื่นๆ ที่ได้รับหมายหมาย
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เลขำนุกำรคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
2. เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรในกำรผลิตและบริหำรชุดวิชำหลักสูตรปริญญำตรี/ปริญญำโท/
ปริญญำเอก
3. ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ปริญญำตรี/ปริญญำโท แขนงวิชำสหกรณ์
4. ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินและปรับปรุง หลักสูตร ปริญญำตรี/ปริญญำโท
แขนงวิชำสหกรณ์
5. ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร ปริญญำตรี/ปริญญำโท แขนงวิชำสหกรณ์
6. ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะทำงำนปฐมนิเทศ ปริญญำตรี/ปริญญำโท แขนงวิชำสหกรณ์
7. ป้ำยชื่อติดตู้เอกสำรและ รูปติดบอร์ดของบุคลำกรสำขำวิชำฯ
8. ปฏิบัติงำนในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
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ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทาอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทาในอนาคตด้วย)
1.ด้าน การพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.
ทาบันทึกเอกสารตอบหน่วยงานภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
2.
กรอกข้อมูลกลางภาระงานคณาจารย์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์แขนง
วิชาสหกรณ์ และสาขาวิชา
3.
ป ร ะ ส า น ง า น ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ อ น ไ ล น์ elearning ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอกของทั้ง 3 แขนงวิชา
4.
งานควบคุมบัญชีรายรับรายจ่ายของ
สาขาวิชา
- เงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
- เงินโครงการลักษณะพิเศษ
- บัญชีศูนย์ศึกษาเสริมสร้างศักยภาพเพื่อ
ท้องถิ่น
- บัญชีศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์
5.
งานโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยของ
สาขาวิชาฯ (20,000 บาท)
2.ด้าน การจัดการเรียนการสอน แขนงวิชาสหกรณ์
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร

KPI (ตัวชี้วัด)
จัดทำบันทึกข้อมูลถูกต้องและทันภำยในเวลำที่
กำหนด
อัพข้อมูลภำระงำนคณำจำรย์เพื่อนำไปสู่กำร
ประเมินตนเองและมอบให้อำจำรย์ทันตำมเวลำที่
สำขำวิชำฯกำหนดตำมรอบประเมิน
จัดส่งรำยชื่อชุดวิชำที่มีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ให้
สำนักบัณฑิตศึกษำทันกำหนดเวลำ
ลงข้อมูลเงินรับเข้ำและเงินที่คณำจำรย์ใช้ลงในแต่
ละบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและรำยงำนยอดเงิน
สะสมต่อสำขำวิชำ

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและรวบรวมควำมก้ำวหน้ำ
ของแต่ละโครงกำรแจ้งให้สำขำวิชำทรำบเพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรประจำสำขำวิชำฯ

KPI (ตัวชี้วัด)
- จัดทำบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก
นักศึกษำใหม่ พร้อมเกณฑ์ เสนอต่อกรรมกำรและ
เลขำนุกำรบัณฑิตศึกษำ มสธ. ได้ทันตำมกำหนดรับ
นักศึกษำใหม่
- นำเสนอใบสมัครให้กับคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ
พิจำรณำผล เสร็จทันตำมกำหนด
- จัดทำบันทึกส่งผลคะแนนคัดเลือกตำมกำหนดเวลำ
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ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ประสานงานการคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท

3.

ประสานงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท

4.

ประสานงานแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

5.

ประสานงานการจัดสัมมนาเสริมชุดวิชา
ระดับปริญญาโท

KPI (ตัวชี้วัด)
- จัดทำบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก
นักศึกษำใหม่ พร้อมเกณฑ์ เสนอต่อกรรมกำรและ
เลขำนุกำรบัณฑิตศึกษำ มสธ. ได้ทันตำมกำหนดรับ
นักศึกษำใหม่
- นำเสนอใบสมัครให้กับคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ
พิจำรณำผล เสร็จทันตำมกำหนด
- จัดทำบันทึกส่งผลคะแนนคัดเลือก ตำม
กำหนดเวลำ
- จัดทำเอกสำรเสนอแต่งตั้งคณะทำงำนปฐมนิเทศ
ตำมระยะเวลำ
- จัดทำบันทึกแจ้งรำยชื่อวิทยำกร กำหนดกำร พร้อม
กิจกรรม ตำมแผนระยะเวลำกำหนด
- จัดเตรียมข้อมูลและแจ้งข้อมูลต่ำงๆ ให้คณำจำรย์
ทรำบ ได้ทันก่อนถึงกำหนดวันปฐมนิเทศ
- ลงปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำนักบัณฑิตศึกษำ
และปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมที่กำหนดไว้สำเร็จไปได้
ด้วยดี
- ติดตำมเอกสำรเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระ และเสนอแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ของนักศึกษำที่ลงทะเบียนชุดวิชำ วิทยำนิพนธ์ (ขั้น
ที่ 1) และ วิทยำนิพนธ์ (ขั้นที่ 2) ของแต่ละภำค
กำรศึกษำ จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ได้
ตำมกำหนดภำคกำรศึกษำ
- จัดพิมพ์บันทึกเสนอต่อ กรรมกำรและเลขำนุกำร
บัณฑิต มสธ. เพื่อพิจำรณำได้ทันตำมกำหนดกำร
ประชุม
- จัดทำคำสั่งเสนอหัวข้อกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระและ
แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำได้ทันกำหนดเวลำ
- แจ้งกำหนดกำรสัมมนำเสริม รำยชื่อวิทยำกร
ข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรสัมมนำเข้ม ได้ทันตำม
กำหนดเวลำ
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- จัดส่งแผนกิจกรรมให้นักศึกษำ และประสำนงำนใน
เรื่องต่ำงๆ ได้เสร็จก่อนถึงกำหนดวันสัมมนำสริม
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ประสานงานการจัดสัมมนาเข้ม
วิทยานิพนธ์ 1-4 / การศึกษาค้นคว้า
อิสระ

7.

8.
9.

10.

11.

KPI (ตัวชี้วัด)
- แจ้งกำหนดกำรสัมมนำเข้ม รำยชื่อวิทยำกร ข้อมูล
ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรสัมมนำเข้ม ได้ทันตำม
กำหนดเวลำ
- จัดส่งแผนกิจกรรมให้นักศึกษำ และประสำนงำนใน
เรื่องต่ำงๆ ได้เสร็จก่อนถึงกำหนดวันสัมมนำเข้ม
ประสานงานเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่
จัดทำเอกสำรเบิกค่ำตอบแทนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
วิทยำนิพนธ์ และ กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระตรงตำม
และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
กำหนดในแต่ละภำคกำรศึกษำ อำจมีปัญหำเกี่ยวกับ
อิสระ
กำรหำเอกสำรประกอบกำรเบิกค่ำตอบแทนล่ำช้ำ แต่
สำมำรถเบิกได้ตรงในแต่ละภำค
ประสานงานอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ แจ้งกำหนดกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์
มหาบัณฑิต
มหำบัณฑิตให้สำนักบัณฑิตก่อนกำหนดกำรจัดอบรม
ประสานงานการแต่งตั้งกรรมการสอบ
จัดพิมพ์เอกสำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรออกข้อสอบ/
ประจาชุดวิชา
ตรวจข้อสอบ/สัดส่วนกำรให้คะแนน ส่งทันตำม
- งานแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ กำหนดเวลำ
- -งานแต่งตั้งกรรมการตรวจข้อสอบ
- สัดส่วนคะแนนในการตรวจข้อสอบ
ประสานงานการเสนอแต่งตั้งกรรมการ - จัดพิมพ์บันทึกแต่งตั้งประธำนกรรมกำรสอบ เสนอ
สอบวิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้า
ต่อกรรมกำรและเลขำนุกำรบัณฑิตศึกษำ มสธ. เพื่อ
อิสระ
พิจำรณำ ทันตำมระยะเวลำกำหนดประชุม และ
ก่อนกำหนดวันแจ้งสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำ
- จัดพิมพ์คำสั่งแต่งกรรมกำรสอบกำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระเสร็จ ก่อนกำหนดวันแจ้งสอบของนักศึกษำ
ประสานงานการจัดทาผลคะแนนชุดวิชา จัดส่งผลคะแนนสอบเสร็จตำมกำหนด
วิทยานิพนธ์
- การจัดทาผลคะแนนสอบชุดวิชา
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- อบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต
- การจัดทาคะแนนการศึกษาค้นคว้า
อิสระ
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
12. ประสานงานการจัดสอบวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

13.

ประสานงานกับ นศ.หลังจากสอบ
วิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ

14.

ประสานงานรับรองจบวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

15.

จัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

16.

จัดทาเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทน/และการ
ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจ

KPI (ตัวชี้วัด)
- จัดพิมพ์บันทึกแจ้งกำหนดวันสอบวิทยำนิพนธ์ และ
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ เสนอต่อผู้อำนวยกำรสำนัก
บัณฑิตศึกษำตำมระยะเวลำก่อนก่อนกำหนดกำร
สอบ
- ประสำนงำนติดตำมเล่มวิทยำนิพนธ์และกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำ ส่งต่อคณะกรรมกำร
สอบฯ ได้ทันก่อนกำหนดกำรสอบ
- ส่งรำยงำนผลกำรรับรองจบวิทยำนิพนธ์ต่อ
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ มสธ.ได้ทัน
กำหนดเวลำและรอบกำรประชุม ภำคต้นภำยใน
กรกฎำคม/
ภำคปลำย ภำยใน ตุลำคม
ประสำนงำนกับนักศึกษำและอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ และกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ในกำร
นำเสนอบทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อ
เสนอรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ พร้อมทั้งมีหลักฐำน
ครบถ้วน สำมำรถจัดทำเอกสำรได้ทันตำมกำหนด
ระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนดในแต่ละภำค
กำรศึกษำ
- เสร็จทันกำหนดโดยสำมำรถดำเนินกำรใน
รำยละเอียดด้วยตนเองได้อย่ำงถูกต้อง
- ส่งบทคัดย่อที่ผ่ำนควำมเห็นชอบให้ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจครั้งละ ไม่เกิน 10 คน และได้กลับมำภำยใน
2 วันตำมกำหนดส่งต่อนักศึกษำแก้ไขได้ทันตำม
เวลำ
- เสนอบทคัดย่อที่ได้รับแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมกำร
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ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
17. ประสานงานเรื่องการนาเสนอบทความ
ทางวิชาการเพื่อรับรองการสาเร็จ
การศึกษาการขอทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์
18. ประสานงานกิจกรรมประจาชุดวิชา
และคัดแยกแบบประเมินชุดวิชา
19. ประสานงานการ ทามคอ.3
(รายละเอียดชุดวิชา)
20. ประสานงานการทา มคอ.5 รายงานผล
ดาเนินงาน
21. ประสานงานการทา มคอ.7 (รายงานผล
การดาเนินงานหลักสูตร)
22. งานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
- เปลี่ยนแผนการศึกษา - การ
ลงทะเบียนเรียน
- เปลี่ยนชื่อเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิระ3
- ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ต่อ
อายุ
- สถานภาพ -ขยายเวลาการศึกษา
- เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ฯลฯ เทียบแทนชุดวิชา
23. ตอบคาถามให้คาตอบพร้อมแก้ปัญหา
ต่างๆของนักศึกษาแต่ละรุ่น

ศึกษำประจำสำขำวิชำฯ/บัณฑิต มสธครั้งละ 10 คน
เอกสำรแนบครบตำมเกณฑ์
- ตรวจสอบรำยกำรและจำนวนที่ส่งผู้เชี่ยวชำญตรวจ
- ครบตำมจำนวนที่ถูกต้อง ทำบันทึกเสนอต่อสำนัก
บัณฑิตศึกษำในกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนครบตำม
กระบวนกำร
KPI (ตัวชี้วัด)
ตรวจสอบได้ว่ำถูกต้องตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
เนื้อหำสำมำรถใช้งำนได้ทันทีโดยไม่ต้องมีกำรปรับแก้
ไข
จัดส่งแผนกิจกรรมประจำชุดวิชำได้ทันตำม
กำหนดเวลำ
จัดส่ง มคอ.3 ทันตำมกำหนดเวลำ
จัดส่ง มคอ.3 ทันตำมกำหนดเวลำ
จัดส่ง มคอ.3 ทันตำมกำหนดเวลำ
ส่งเรื่องกำรเปลี่ยนแผน กำรลงทะเบียนเปลี่ยนหัวข้อ
และอื่นๆ ตำมกำหนดเวลำ

ให้ควำมชัดเจนและรำยละเอียดต่ำงๆที่นักศึกษำ
ต้องกำร
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3.ด้าน การพัฒนาตนเอง
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เทคนิคกำรเขียนภำระงำนให้เข้ำใจง่ำย
2. เทคนิคโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Version ต่ำงๆ
3. เทคนิคกำรจัดเก็บและเผยแพร่เอกสำรแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนประจำ
4. กำรสร้ำงโปรแกรมและฐำนข้อมูลกำรตอบคำถำม
นักศึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนแบบอัตโนมัติ
4.ด้าน อื่นๆ ที่ได้รับหมายหมาย
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เลขานุการคณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.

3.

4.

5.

วัน/เดือน/ปี/จานวนวันที่อบรม
จำนวน 3 วัน
จำนวน 5 วัน
จำนวน 3 วัน
จำนวน 3 วัน

KPI (ตัวชี้วัด)
- จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ
ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำร
ประชุมเสนอหัวหน้ำคณะทำงำนภำยใน 7 วัน
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในการผลิตและ - จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ
บริหารชุดวิชาหลักสูตรปริญญาตรี/ปริญญาโท
ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำร
ประชุมเสนอประธำนชุดวิชำคณะทำงำน
ภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ
ปริญญาตรี/ปริญญาโท แขนงวิชาสหกรณ์
ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำร
ประชุมเสนอประธำนบริหำรหลักสูตรภำยใน
7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินและ
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ
ปรับปรุง หลักสูตร ปริญญาตรี/ปริญญาโท
ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำร
แขนงวิชาสหกรณ์
ประชุมเสนอประธำนหลักสูตรภำยใน 7 วัน
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ
ปริญญาตรี/ปริญญาโท แขนงวิชาสหกรณ์
ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำร
ประชุมเสนอประธำนหลักสูตรภำยใน 7 วัน
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม

69

6.

7.
8.

ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคณ ะท างานปฐมนิ เ ทศ จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ
นักศึกษาใหม่ปริญญาตรี/ปริญญาโท แขนงวิชา ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำรำยงำนกำร
สหกรณ์
ประชุมเสนอหัวหน้ำคณะทำงำนภำยใน 7 วัน
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
ป้ายชื่อติดตู้เอกสารและ รูปติดบอร์ดของ
ดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย เสร็จตำม
บุคลากรสาขาวิชาฯ
กำหนดเวลำ
ปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ลงปฏิบัติงำนตำมเวลำที่สำนักวิชำกำรกำหนด

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
วุฒิกำรศึกษำ / ระดับของกำรศึกษำ / สำขำวิชำ
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
1.สมรรถนะหลัก
1.1 กำรทำงำนมุ่งผลสำเร็จของงำน
1.2 บริกำรที่ดี
1.3 กำรทำงำนเป็นทีม
2.สมรรถนะประจาตาแหน่ง
2.1 ศิลปะในกำรสื่อสำร
2.2 กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในงำน
2.3 กำรค้นคว้ำหำข้อมูลในงำน
2.4 ควำมถูกต้องของงำน
3.ทักษะที่จาเป็นในงาน
3.1 กำรใช้คอมพิวเตอร์
3.2 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
3.3 กำรคำนวณ
3.4 กำรจัดกำรข้อมูล

ลงชื่อ ……………………………………………………….
วันที่ ที่ได้จัดทำ …………………………………………….
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แบบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน ชื่อ นำงสำวอมรวรรณ ผงทอง
ชื่อสำยงำน สำยสนับสนุน
ประเภท/ระดับ - ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ชำนำญงำน เลขที่ตำแหน่ง 742
ชื่อหน่วยงำน (สำนัก/กอง) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง 1. ประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
2. รองประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจำสำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์
4. หัวหน้ำงำนเลขำนุกำรกิจ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
โดยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงเกี่ยวกับงำนช่วยและสนับสนุนงำนบริหำร ต่ำง ๆ เช่น
งำนบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประชำสัมพันธ์ งำนงบประมำณ งำน
กำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนสถิติ งำนเวชสถิติ งำนบริกำรทั่วไป เป็นต้น เผยแพร่งำนด้ำนกำรช่วยและสนับสนุน
งำนบริหำรต่ำง ๆ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษำแนะนำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ตอบปัญหำ
ชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทาอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทาในอนาคตด้วย)
1.ด้าน การพัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานสารบรรณ
1
ร่ำงโต้ตอบ บันทึกต่ำง ๆ
2
ส่งเรื่องออก เก็บแฟ้มแนบต้นเรื่อง สแกนงำนเข้ำไว้ในระบบ
3
รวบรวมและจัดเก็บเอกสำรของสำนักงำน โดยใช้วิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์
4
รำยงำนคำรับรองฯ รำยไตรมำส รำยงำนผ่ำนระบบ (ร่วมกับหัวหน้ำงำน)
งานงบประมาณ
5
จัดทำงบประมำณ และรำยงำนกำรใช้งบประมำณให้แก่กองแผนงำน และสำนักวิชำกำร
6
รำยงำนข้อมูลกำรดำเนินงำน (AEDT04) และรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมผลผลิตระดับ
กิจกรรม/โครงกำร (AEDT06) ทุกเดือน
7
กำรโอนงบประมำณ (กรณีงบประมำณไม่เพียงพอ)
8
กำรเบิกเงินวำรสำรสำขำวิชำ
9
กำรเบิกเงินค่ำวิเครำะห์ชุดวิชำ
10
กำรเบิกเงินกำรไปสัมมนำสำขำวิชำฯ
11
งำนเบิกค่ำทำงด่วน
งานบุคคล
12
ตรวจสอบวันลำของคณำจำรย์ และบุคลำกร เสนอประธำนสำขำวิชำฯ
13
ประสำนงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อต่อสัญญำจ้ำง สำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน
14
กำรจัดทำใบเซ็นชื่อกำรมำปฏิบัติงำนของคณำจำรย์ อำจำรย์ประจำพิเศษ หน่วยเลขำนุกำรกิจ
15
งำนจัดซื้อ-จัดจ้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภท รวมทั้งโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
2. ด้าน การจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
3. ด้าน การพัฒนาตนเอง
1
อบรมคอมพิวเตอร์
2
งำนสำรบรรณ ระบบกำรลำ
4. ด้าน อื่นๆที่ได้รับหมายหมาย
1
เลขำนุกำรคณะทำงำน
2
กำรเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชำ
3
ลงข้อมูลภำระงำนคณำจำรย์ในส่วนต่ำงๆ เช่น งำนฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ งำนปริญญำบัตร
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ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทาอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงที่จะต้องทาในอนาคตด้วย)
1. ด้าน พัฒนาองค์กร (งานส่วนกลาง)งค์
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1
ร่างโต้ตอบ บันทึกต่าง ๆ

2
3
4

5

6

7
8
9
10
11

งานสารบรรณ
ส่งออกหนังสือราชการ

ตัวชี้วัด KPI
ร่ำงบันทึกโต้ตอบรับ-ส่งงำนงำนมีควำมถูกต้อง
และรวดเร็วตำมกำหนดเวลำ

ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยไม่มีงำนค้ำงในแต่ละ
วัน มีควำมถูกต้องและรวดเร็วตำมกำหนดเวลำ
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารของสานักงาน
กำรดำเนินกำรจัดระบบจัดเก็บเอกสำรให้
โดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
สำมำรถเข้ำถึงได้สะดวกและมีควำมถูกต้อง
รายงานคารับรองฯ รายไตรมาส รายงานผ่าน รำยงำนคำรับรองตำมที่หน่วยงำนกำหนด
ระบบ (ร่วมกับหัวหน้างาน)
ทันเวลำก่อนปิดระบบ และมีหลักฐำนแบบ
ครบถ้วนตำมตัวชี้วัด
งานงบประมาณ
จัดทางบประมาณ และรายงานการใช้
กำรดำเนินกำรงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณทัน
งบประมาณให้แก่กองแผนงาน และสานัก
ตำมกำหนด
วิชาการ
รายงานข้อมูลการดาเนินงาน (AEDT04) และ รำยงำนข้อมูลกำรดำเนินงำน (AEDT04) และ
รายงานผลตัวชี้วัดตามผลผลิตระดับกิจกรรม/ รำยงำนผลตัวชี้วัดตำมผลผลิตระดับกิจกรรม/
โครงการ (AEDT06) ทุกเดือน
โครงกำร (AEDT06 และทันตำมกำหนดเวลำที่
หน่วยงำนกำหนด
การโอนงบประมาณ (กรณีงบประมาณไม่
สำมำรถโอนงบประมำณให้แล้วเสร็จทันตำม
เพียงพอ)
กำหนดเวลำ
การเบิกเงินวารสารสาขาวิชา
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ทันหนดเวลำ
การเบิกเงินค่าวิเคราะห์ชุดวิชา
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ให้มีควำมถูกต้องและ
ทันกำหนดเวลำ
การเบิกเงินการไปสัมมนาสาขาวิชาฯ
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ให้มีควำมถูกต้องและ
ทันกำหนดเวลำ
ดูแลการใช้ยานพาหนะ และการเบิกจ่ายค่า
จัดสรรยำนพำนะให้ทันตำมควำมต้องกำรของ
ทางด่วน
ผู้ใช้ และทันตำมกำหนดเวลำ
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ลาดับที่
12

13

14

15

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานบุคคล
ตรวจสอบวันลาของคณาจารย์ และบุคลากร
เสนอประธานสาขาวิชา
ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อสัญญาจ้าง สายวิชาการ และสาย
สนับสนุน
การจัดทาใบเซ็นชื่อการมาปฏิบัติงานของ
คณาจารย์ อาจารย์ตามสัญญาจ้าง
หน่วยเลขานุการกิจ
งานจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภท
รวมทั้งโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

2. ด้าน การจัดการเรียนการสอน
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ไม่มี
3. ด้าน การพัฒนาตนเอง
ลาดับที่
กิจกรรมที่มีความสนใจ
1
อบรมคอมพิวเตอร์
2
งำนสำรบรรณ ระบบกำรลำ

ตัวชี้วัด KPI
ดำเนินกำรแจ้งกำรลำของข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย ให้
ประธำนสำขำวิชำฯ ทรำบ ภำยในกำหนดเวลำ
ดำเนินกำรต่อสัญญำจ้ำง
สำยวิชำกำร และสำยสนับสนุนได้ทันตำม
กำหนด
จัดทำใบเซ็นชื่อของคณำจำรย์ อำจำรย์ตำม
สัญญำจ้ำง หน่วยเลขำนุกำรกิจ ให้แล้วเสร็จทัน
กำรใช้งำนในแต่ละเดือน
ดำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดหำประจำปี และ
ในแต่ละโครงกำร ให้แล้วเสร็จตำมที่กองพัสดุ
กำหนด
ตัวชี้วัด KPI

วัน/เดือน/ปี/จานวนวันที่อบรม
2 วัน
1 วัน

4. ชื่อด้าน อื่นๆ ที่ได้รับหมายหมาย
ลาดับที่
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1
เลขานุการคณะทางาน

2

ตัวชี้วัด KPI
จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำมกำหนด
ระยะเวลำ จั ด ท ำรำยงำนกำรประชุ ม เสนอหั ว หน้ ำ
คณะทำงำนภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
การเป็น เลขานุการคณะกรรมการกลุ่ ม จัดเตรียมเอกสำรประชุม รำยละเอียดต่ำงๆ ตำมกำหนด
ผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา
ระยะเวลำ จั ด ท ำรำยงำนกำรประชุ ม เสนอหั ว หน้ ำ
คณะทำงำนภำยใน 7 วัน ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
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ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
วุฒิกำรศึกษำ / ระดับของกำรศึกษำ / สำขำวิชำ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
1.สมรรถนะหลัก
1.1 กำรทำงำนมุ่งผลสำเร็จของงำน
1.2 บริกำรที่ดี
1.3 กำรทำงำนเป็นทีม
2.สมรรถนะประจาตาแหน่ง
2.1 ศิลปะในกำรสื่อสำร
2.2 กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในงำน
2.3 กำรค้นคว้ำหำข้อมูลในงำน
2.4 ควำมถูกต้องของงำน
3.ทักษะที่จาเป็นในงาน
3.1 กำรใช้คอมพิวเตอร์
3.2 กำรใช้ภำษำอังกฤษ
3.3 กำรคำนวณ
3.4 กำรจัดกำรข้อมูล

ลงชื่อ.......................................................
วันที่ ที่ได้จัดทำ ....................................................

