มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักจดหมำยเหตุ ระดับเชี่ยวชำญ
ชื่อสายงาน : จดหมำยเหตุ
- นักจดหมำยเหตุ ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักจดหมำยเหตุ ระดับชำนำญกำร
ชื่อตาแหน่ง : นักจดหมำยเหตุ
- นักจดหมำยเหตุ ระดับปฏิบัติกำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนจดหมำยเหตุ โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. กำรเสำะแสวงหำรวบรวมเรื่องรำวและเอกสำรที่เกีย่ วกับเหตุกำรณ์สำคัญๆ ของชำติ
4. วิเคราะห์และเรื่องย่อของเหตุการณ์สาคัญๆ เหล่านั้น เพื่อช่วยในการอ้างอิงต่างๆ
5. จัดทาดรรชนี จัดทาบัญชีแยกหมวดหมูเ่ รื่องราวต่างๆ เพื่อช่วยในการค้นหา
รวมทั้งเอกสำรทีเ่ กี่ยวกับเหตุกำรณ์ทำงประวัตศิ ำสตร์
๒. พิจำรณำและประเมินคุณค่ำเอกสำรที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว และเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับควำม 6. เก็บและดูแลซ่อมแซมรักษาเอกสารสาคัญและโสตทัศนวัสดุที่เกีย่ วกับจดหมายเหตุของชาติ
7. ศึกษา ค้นคว้า และให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ และปฏิบตั ิหน้าที่
สนใจของประชำชน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. เสนอแนะเกีย่ วกับกำรทำลำยเอกสำรที่ไม่มีควำมสำคัญในด้ำนจดหมำยเหตุ
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การทางาน ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ
- ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบตั ิงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ
แนะนา ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้ร่วม
แนะนา ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงใน
ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมาก
ด้านจดหมายเหตุ ปฏิบัติงานที่ตอ้ งตัดสินใจ
ในด้านจดหมายเหตุ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบตั งิ านอื่นตาม - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานงานที่มี
ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมาก
ในด้านจดหมายเหตุ

หน้า 1

ระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการจดหมายเหตุ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และ
มีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานให้คาปรึกษา
ของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการจดหมายเหตุ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
- ปฏิบตั ิงานในฐานะผูป้ ฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ์ - ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
มาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
และความชานาญงานสูงในด้านจดหมายเหตุ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก
และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
1. แสวงหา ติดตาม และรวบรวมเอกสาร
1. ควบคุมและปฏิบตั ิงาน แสวงหา ติดตาม 1. ควบคุม และวิเคราะห์ ประเมินคุณค่า
สาคัญทุกประเภทจากหน่วยงานของรัฐและ
และรวบรวมเอกสารสาคัญทุกประเภท
เอกสารสาคัญเพื่อคัดเลือกเป็นเอกสาร
เอกชน เพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารจดหมาย
จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อ
จดหมายเหตุของชาติ
เหตุของชาติ
จัดเก็บไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุของชาติ
2. ร่วมวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสาร
สาคัญที่รับมอบจากหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน เพื่อคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมาย
เหตุของชาติ

2. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสารสาคัญ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เรียบเรียงเอกสาร
ที่รับมอบจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน
จดหมายเหตุและบันทึกเหตุการณ์สาคัญ
เพื่อคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุของ
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ชาติ

3. ร่วมศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียงเอกสาร
จดหมายเหตุ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของงาน
จดหมายเหตุ

3. ศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียงเอกสารจดหมายเหตุ 3. ตรวจสอบต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุ
และบันทึกเหตุการณ์สาคัญ เพือ่ เก็บไว้เป็น
และ เอกสารวิชาการจดหมายเหตุที่จัดทา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ขึ้นมา เพื่อตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้อง
และเสนอแนะแนวทางปฏิบัตกิ ับเอกสาร
เหล่านั้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
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ระดับเชี่ยวชาญ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาใน
ทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผล
กระทบในวงกว้าง และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ตรวจสอบ วินิจฉัย ให้คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาที่สาคัญทางวิชาการจดหมายเหตุ
เพื่อให้การดาเนินงานถูกต้องตามหลัก
วิชาการจดหมายเหตุและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านจดหมายเหตุ เพื่อ
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงานมาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานจดหมายเหตุ รวมทัง้ การ
ปรับปรุงระบบงานและวิธีการดาเนินงาน
จดหมายเหตุ
3. พัฒนาระบบการดาเนินงานด้านจดหมายเหตุ
และระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ให้
สอดคล้องกับหลักวิชาการสากล โดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ มาประยุกต์ใช้เพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคม

ระดับปฏิบัติการ
4. จัดเตรียมและบันทึกข้อมูลจดหมายเหตุ
ด้วยระบบสารสนเทศจดหมายเหตุ
เพื่อจัดเก็บ และสงวนรักษา

5. จัดทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อ
รักษาเอกสารต้นฉบับ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
4. ควบคุมการบันทึกข้อมูลจดหมายเหตุด้วย 4. จัดทาคู่มือ หรือแนวทางปฏิบตั ิในการ
4. กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ระบบสารสนเทศจดหมายเหตุ เพื่อจัดเก็บ
วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าเอกสาร
ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ ทุกกระบวนงาน
และสงวนรักษา
การจัดเก็บรักษาและให้บริการเอกสาร
โดยมุง่ เน้นความสาคัญและคุณค่าของ
จดหมายเหตุ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็นไป
เอกสารจดหมายเหตุ สามารถระบุ
ในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับ
ความสาคัญและคุณค่าของเอกสารได้ว่า
นโยบายของหน่วยงาน
เอกสารใดสมควรเก็บรักษาเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
5. ควบคุม และจัดทาสาเนาเอกสารจดหมายเหตุ
ในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อรักษาเอกสารต้นฉบับ
5. จัดทาคู่มือ ตารา เอกสารทางวิชาการ เพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ด้าน
จดหมายเหตุและพัฒนาระบบการถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐ และ
เครือข่ายจดหมายเหตุ
6. เป็นผู้แทนของส่วนราชการหรือรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมเจรจา สัมมนา และ
หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
เสนอแนะความคิดเห็นและนาความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนางานด้านจดหมายเหตุให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
7. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาด้านจดหมายเหตุ เพื่อสนับสนุนให้มี
การพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
หน้า 3

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
1. วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการ
1. วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน
2. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
ทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
โครงการของหน่วยงานระดับสานัก หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
หน่วยงาน ระดับสานัก กอง และ
กอง
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การ
2. มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
และติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตาม
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและ
๑. ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาท 1. ประสานการทางานร่วมกันในทีมงาน
ภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนดไว้
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น
หรือหน่วยงานอื่นในระดับสานัก หรือกอง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนด
ตามที่กาหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
2. ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับข้อมูลงาน
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
จดหมายเหตุ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
และความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
ประชาสัมพันธ์งานจดหมายเหตุ
มอบหมาย
ได้รับมอบหมาย

หน้า 4

ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการวางแผน
1. วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกรม
2. มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงาน
ระดับกอง หรือ สานัก รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ แก่บุคคล
1. ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ แก่บุคคล
1. ให้คาปรึกษาแนะนา และตอบปัญหา
หรือหน่วยราชการทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่
หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เกี่ยวกับการทางานให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ
เผยแพร่ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ
รองลงมา เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่าง
2. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลงานจดหมายเหตุ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น 2. ให้คาปรึกษา แนะนา เกีย่ วกับข้อมูลงาน
การเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์งาน
จดหมายเหตุ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
จดหมายเหตุ
เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ความรูแ้ ละ
ประชาสัมพันธ์งานจดหมายเหตุ

หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่สาคัญทางด้านจดหมายเหตุ
และระเบียบปฏิบัตแิ ก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2. เป็นวิทยากรให้คาแนะนา ถ่ายทอด
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
จดหมายเหตุ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ชัดเจน

ระดับปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
หรือวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ทางด้านวิชาภาษไทย วรรณคดี หรือวิชา
ประวัติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักจดหมายเหตุ ระดับปฏิบัตกิ าร และ
นักจดหมายเหตุ ระดับปฏิบัตกิ าร และ
2. ดารงตาแหน่งนักจดหมายเหตุ ระดับ
2. ดารงตาแหน่งนักจดหมายเหตุ
ปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักจดหมายเหตุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งนักจดหมายเหตุ ระดับ
ชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด

หน้า 6

