มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ผู้บริหาร

สายงาน

ผู้บริหาร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในสานักงานที่มี
หน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย หรือในฐานะหัวหน้าส่วนงานภายใน
สานักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย หรือในฐานะหัวหน้าส่วน
งานที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สานัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งแบ่งส่วนงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพิเศษหรือสูงมาก ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงาน
เกี่ย วกับ การวางแผน บริ หารจั ดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่ งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา
ตรวจสอบ ประเมิน ผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิ ดชอบให้ส อดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้
ผู้อานวยการสานักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยหรือ
เทียบเท่า
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตาแหน่งประเภท

ผู้บริหาร

ชื่อสายงาน

ผู้บริหาร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ผู้บริหาร

ระดับตาแหน่ง

ผู้ อานวยการส านักงานที่มีห น้ าที่ห ลั กด้า นการให้ บ ริการและ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนงานที่ต่ากว่าระดับกรมในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ สานักงานที่มี
หน้าที่หลักด้านการให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งส่วนงานตามกฎหมายว่าด้วย
การจั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยมี ลั ก ษณะงานเกี่ ย วกั บ การวางแผน บริ ห ารจั ด การ จั ด ระบบงาน
อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพิเศษ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านวางแผน
(๑) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
(๒) บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
(๓) ติด ตาม เร่ง รัด การดาเนิน กิจ กรรมต่า งๆ ที่มีค วามหลากหลายและความยุ่ง ยาก
ซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงาน
ผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่ว ยงานตามที่กาหนด
๒. ด้านบริหารงาน
(๑) กาหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรับแก้ไข ในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๓) วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
(๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุม คณะกรรมการ และ
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาติ
๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑) ให้คาปรึกษาแนะนาในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสามารถ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
(๓) ปรั บปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริห ารทรัพยากรบุคคลเพื่ อ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดาเนินงาน
ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
๓. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่ว ยงานในความรับ ผิดชอบที่ต้อ ง
รับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา
(๒) ติด ตาม ตรวจสอบการใช้ท รัพ ยากรและงบประมาณจานวนมากของหน่ว ยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของสายงานบริหารงานทั่วไป และ
๒) ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
๒.๑) ประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า
๒.๒) ประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๓) ประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า และประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะระดับชานาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๒.๔) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
๒.๕) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๒.๖) ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ หรือ ๒.๔ หรือ ๒.๕ แล้วแต่
กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด และ
๓) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า ๑ งาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๔) ผ่านการอบรมหลั กสูตรที่ มหาวิทยาลั ย รับรอง หรือผ่ านการอบรมหลั กสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงที่มหาวิทยาลัยกาหนดและรับรอง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๔
กาหนดตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตาแหน่งประเภท

ผู้บริหาร

ชื่อสายงาน

ผู้บริหาร

ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

ผู้บริหาร

ระดับตาแหน่ง

ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริ ห ารงานในฐานะหั ว หน้ า ส่ ว นงานภายในส านัก งานที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ด้า นการให้ บ ริ ก ารและ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยหรือในฐานะหัวหน้าส่วนงานที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไป
ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ซึ่งแบ่ งส่ว นงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมีลั กษณะงานเกี่ยวกับการ
วางแผน บริหารจัดการ ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รั บผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของงานสูงมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านวางแผน
(๑) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
(๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กาหนด
(๓) ติด ตาม เร่ง รัด การดาเนิน กิจ กรรมต่า งๆ ให้เ ป็น ไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
๒. ด้านบริหารงาน
(๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรับแก้ไข ในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
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(๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่ประชุม คณะกรรมการ และ
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษา
และประเทศชาติ
๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑) จั ดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานให้ส อดคล้ องกับภารกิจ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
(๒) ติ ด ตามและประเมิ น ผลงานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๓) ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๔. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา
(๒) ติด ตาม ตรวจสอบการใช้ท รัพ ยากรและงบประมาณ เพื ่อ ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพ
ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของสายงานหลั ก
ตามลักษณะงานของส่วนงาน ในกรณีที่เป็นส่วนงานภายในสานักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการและ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา หรือ
ในสายงานบริ ห ารงานทั่ ว ไปในกรณี ที่ เ ป็ น ส่ ว นงานที่ มี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารงานทั่ ว ไปใน
คณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งแบ่งส่วนงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา และ
๒) ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
๒.๑) ประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
๒.๒) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒.๓) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี
๒.๔) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
๒.๕) ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด และ
๓) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
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๓.๑) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานภายในกองหรือหน่วยงาน
อื่นที่มีฐานเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของตาแหน่งที่ จะแต่งตั้งมากกว่า ๑ งาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
๓.๓) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานภายในกองหรือหน่วยงาน
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ๑ งาน และมี
ประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะรักษาการแทนหัวหน้างานอื่นภายในกองหรือหน่วยงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่า รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ
๔) ผ่านการอบรมหลั กสูตรที่ มหาวิทยาลั ย รับรอง หรือผ่ านการอบรมหลั กสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดและรับรอง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบัน
อุดมศึกษากาหนด
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