การแบงสวนงานในสํานักงานคณบดี
สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
และการจัดตั้งหนวยงานภายใน ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
ที่มีฐานะเทียบเทากอง

อนุมัตสิ ภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562
วันจันทร1ที่ 18 มีนาคม 2562 และ
ปรับปรุงในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร1ที่ 20 เมษายน 2564
ครั้งที่ 11/2564 วันจันทร1ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
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เรื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแบงสวนงานในสํานักงานคณบดี สํานักงานผู'อํานวยการ กอง สวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง พ.ศ. 2562
………………….....................…………

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวนงานในสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
วาด$วย การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และสวนราชการที่จัดตั้งตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ให$เหมาะสมสอดคล$องกับภารกิจมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 18 (5) และมาตรา ๑๑ วรรคสาม แหงพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่
3/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 จึงออกประกาศไว$ดังนี้
ข$อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การแบงสวนงานใน
สํานักงานคณบดี สํานักงานผู$อํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเทากอง พ.ศ. ๒๕62 ”
ข$อ ๒ ประกาศนี้ใช$บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนต$นไป
ข$อ ๓ ให$ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การแบงสวนงานในสํานักงาน
คณบดี สํานักงานผู$อํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก$ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ 19
กุมภาพันธN พ.ศ. ๒๕๕๓
ข$อ ๔ ให$แบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
๔.๑ กองกลาง ให$แบงสวนงาน ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานบริหารงานบุคคล
(๓) งานบริหารคลังและทรัพยNสิน
(๔) งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
(๕) งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(6) งานนิติการ
๔.๒ กองนโยบายและแผน ให$แบงสวนงาน ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานวิเคราะหNและจัดทํางบประมาณ
(๓) งานยุทธศาสตรN สารสนเทศและการประเมินผล
/4.3 กองพัฒนา ...
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๔.๓ กองพัฒนานักศึกษา ให$แบงสวนงาน ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานพัฒนานักศึกษา
(3) งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
(4) งานหอพักนักศึกษา
๔.4 หนวยงานตรวจสอบภายใน ให$แบงสวนงาน ดังนี้
(1) งานบริหารทั่วไป
(2) งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ข$อ ๕ ให$แบงสวนงานในสํานักงานคณบดี คณะครุศาสตรN ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานวิชาการและบริการ
(๓) ศูนยNศึกษาการพัฒนาครู
ข$อ ๖ ให$แบงสวนงานในสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานวิชาการและบริการ
ข$อ 7 ให$แบงสวนงานในสํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรNและสังคมศาสตรN ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานวิชาการและบริการ
(3) งานสถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัย
ข$อ 8 ให$แบงสวนราชการในสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานวิชาการและบริการ
(๓) ศูนยNวิทยาศาสตรNและวิทยาศาสตรNประยุกตN
ข$อ 9 ให$แบงสวนงานในสํานักงานผู$อํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานเทคนิคและบริการสารสนเทศ
(๓) งานนวัตกรรมทางการศึกษา
ข$อ 10 ให$แบงสวนงานในสํานักงานผู$อํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(2) งานทะเบียนและประมวลผล
(3) งานสงเสริมวิชาการ
(4) งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
(5) งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
/ข$อ 11 ให$แบง...
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ข$อ ๑1 ให$แบงสวนงานในสํานักงานผู$อํานวยการ สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(๓) งานพัฒนาท$องถิ่นและบริการวิชาการ
(4) งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
จึงประกาศให$ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
พลเอก
(สุรยุทธN จุลานนทN)
ปฏิบัติหน$าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดตั้งหนวยงานภายใน ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ที่มีฐานะเทียบเทากอง พ.ศ. 2562
….....................................…………
เพื่อให$การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปด$วยความเรียบร$อยและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตรNของมหาวิทยาลัยได$ตามเปTาหมาย
อาศัยอํานาจตามความข$อ 15 แหงข$อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาด$วย การจัดตั้ง
การบริหารและการดําเนินงานของหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทากอง พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 จึงจัดตั้งหนวยงาน
ภายใน ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ที่มีฐานะเทียบเทากอง ดังนี้
ข$อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กวา “ประกาศสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เรื่ อง การจั ด ตั้ ง
หนวยงานภายใน ในสังกัด ที่มีฐานะเทียบเทากอง พ.ศ. 2562”
ข$อ ๒ ประกาศนี้ ให$ใช$บังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนต$นไป
ข$อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข$อ 4 ให$จัดตั้งหนวยงานภายใน ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี และให$มีฐานะเทียบเทากอง
ดังนี้
(๑) กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปUตยNและสิ่งแวดล$อม
(2) กลุมงานสื่อสารองคNกร
(3) ศูนยNพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธN
(4) ศูนยNเทคโนโลยีดิจิทัล
(5) ศูนยNกีฬาและนันทนาการ
(6) ศูนยNทดสอบมาตรฐานฝXมือแรงงาน
ข$อ 5 ให$แบงสวนงาน ในหนวยงานภายใน ตามข$อ 4 ดังนี้
5.1 กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปUตยNและสิ่งแวดล$อม ให$แบงสวนงาน ดังนี้
(1) งานสาธารณูปโภคและซอมบํารุง
(2) งานสถานที่และภูมิทัศนN
(3) งานออกแบบและควบคุมการกอสร$าง
(4) งานสวัสดิการรักษาความปลอดภัยและจราจร
/5.2 กลุมงานสื่อสาร...
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5.2 กลุมงานสื่อสารองคNกร ให$แบงสวนงาน ดังนี้
(1) งานผลิตสื่อและเผยแพร
(2) งานสร$างภาพลักษณNองคNกร
5.3 ศูนยNพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธN ให$แบงสวนงาน ดังนี้
(1) งานพัฒนาและมาตรฐานภาษา
(2) งานความรวมมือระหวางประเทศ
5.4 ศูนยNเทคโนโลยีดิจิทัล ให$แบงสวนงาน ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานวิเคราะหNและพัฒนาระบบดิจิทัล
(๓) งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล
5.5 ศูนยNกีฬาและนันทนาการ ให$แบงสวนงาน ดังนี้
(๑) งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
(๒) งานบริหารสนามกีฬาและสิทธิประโยชนN
5.6 ศูนยNทดสอบมาตรฐานฝXมือแรงงาน ให$แบงสวนงาน ดังนี้
(1) กลุมสาขาอาชีพ ชางกอสร$าง
(2) กลุมสาขาอาชีพ ชางอุตสาหการ
(3) กลุมสาขาอาชีพ ชางกล
(4) กลุมสาขาอาชีพ ชางไฟฟTา อิเล็กทรอนิกสNและคอมพิวเตอรN
(5) กลุมสาขาอาชีพ เกษตรอุตสาหกรรม
(6) กลุมสาขาอาชีพ ภาคบริการ
ข$อ 6 ให$อธิการบดีรักษาการให$เปนไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
พลเอก
(สุรยุทธN จุลานนทN)
ปฏิบัติหน$าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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13

รายละเอียดประกอบ
การแบงสวนงานในสํานักงานคณบดี
สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทากอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

15

บทนํา
เหตุผลความจําเปน
ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศแบงสวนงานภายในสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการกอง
สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ตามประกาศลงวันที่ 28 พฤศจิกายน
2549 และแกไขเพิ่ มเติ มตามประกาศลงวั นที่ 19 กุมภาพันธ4 2553 นั้น ซึ่งตอมามหาวิ ทยาลัย ไดออก
ขอบังคับ วาดวย การจัดตั้งหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทากอง และประกาศจัดตั้งสวนงานภายในตาม
ขอบั ง คั บ วาดวย การจั ด ตั้ ง สวนงานภายในที่ มี ฐ านะเที ย บเทาคณะ ประกอบกั บ นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ป< (พ.ศ. 2560-2579) มีจุดเนนที่เปลี่ยนแปลงไป
ทําใหหนวยงานภายใตโครงสรางเดิมไมสามารถสนองภารกิจดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปDนตอง
ปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนงานภายในสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการกอง สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองใหม และยกฐานะงานบางงานที่มีความสําคัญและเปDนยุทธศาสตร4ของ
มหาวิทยาลัยใหเปDนหนวยงานเทียบเทากอง เพื่อทําหนาที่ขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปFาหมายของมหาวิทยาลัย
เชน งานดานการสื่อสารองค4กร งานดานเทคโนโลยีดิจิทัล งานดานการพัฒนาทักษะทางภาษาและงาน
ตางประเทศ งานพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว งานพัฒนาความสามารถทางการกีฬาและสุขภาพของนักศึกษา
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และงานพัฒนาคุณภาพสูสากล เปDนตน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดวิเคราะห4และเสนอจัดแบงสวนงานภายในกองและเทียบเทาใหม และ
จัดตั้งหนวยงานเทียบเทากองขึ้นใหมตามยุทธศาสตร4ของมหาวิทยาลัยที่ตองการใหสูเปFาหมายโดยเร็ว โดย
ความคาดหวังจะเปDนเครื่องมือสําคัญในการบรรลุเปFาหมายสําคัญตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงสวนงานในสํานักงานคณบดี สํานักผูอํานวยการกอง และสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และความกาวหนาของเทคโนโลยี
2. เพื่ อ จั ด ตั้ ง หนวยงานภายในสั ง กั ด สวนราชการที่ มี ฐ านะเที ย บเทากอง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร4สําคัญของมหาวิทยาลัย และสรางความยั่งยืน
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โครงสรางการแบงสวนราชการและสวนงานภายในมหาวิทยาลัยกอนปรับปรุง

โครงสรางการแบงสวนราชการและสวนงานภายในหลังปรับปรุงโครงสราง (ครั้งที่ 1)
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โครงสรางการแบงสวนราชการและสวนงานภายในหลังปรับปรุงโครงสราง (ครั้งที่ 2)
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รายละเอียดการแบงสวนงานภายในกองหรือหนวยงานเทียบเทากอง
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

รายละเอียดการแบงสวนงานภายในสํานักงานคณะครุศาสตร

31

รายละเอียดการแบงสวนงานภายในสํานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

32

รายละเอี ย ดการแบงสวนงานภายในสํ า นั ก งานคณะวิ ศ วกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

33

รายละเอียดการแบงสวนงานภายในสํานักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

34

รายละเอียดการแบงสวนงานภายในสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ

35

รายละเอียดการแบงสวนงานภายในสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

36

รายละเอียดการแบงสวนงานภายในสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

37

รายละเอียดการแบงสวนงานภายในสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

38

รายละเอียดการแบงสวนงานภายในสํา นักงานผู อํา นวยการสํา นักสงเสริมวิ ช าการและ
งานทะเบียน

39

รายละเอี ย ดการแบงสวนงานภายในสํ า นั ก งานผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และสงเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม
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รายละเอียดการแบงสวนงานและภาระหนาที่ของสวนงาน
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดีมีภาระหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของอธิการบดี เพื่อดําเนินภารกิจของ
มหาวิ ทยาลั ย ใหเป$ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค) และพั น ธกิ จ ของมหาวิ ทยาลั ย รวมทั้ งหนาที่ อื่น ตามที่ ไดรั บ
มอบหมาย โดยแบ-งหน-วยงานภายในของสํานักงานออกเป$น 3 กอง 3 กลุ-มงาน และ 4 ศูนย) ไดแก-กองกลาง
กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กลุ-มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาป5ตย) และสิ่งแวดลอม กลุ-มงาน
สื่อสารองค)กร ศูนย)พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ) ศูนย)เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย)กีฬาและนันทนาการ ศูนย)
ฝ8กอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ และกลุ-มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการและหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี

1. กองกลาง
- เป$นศูนย)กลางดานการบริหารเอกสารของมหาวิทยาลัย โดยมีหนาที่ รับ – ส-ง ลงทะเบียน
แยกประเภท ตรวจสอบ และนําเสนอผูบริหารสั่งการ และจัดส-งหนังสือเอกสารใหหน-วยงานที่เกี่ยวของ
จัดเก็บและคนหาหนังสือ จัดทําหนังสือโตตอบ คําสั่ง ประกาศ ใหขอมูลเบื้องตนและคัดแยกหนังสือเสนอ
ผูบริหารพิจารณาสั่งการตามคําสั่งมอบหมายงาน ตลอดจนจัดทําฐานขอมูลหนังสือราชการส-งออก คําสั่ง
ประกาศ เพื่อสะดวกในการคนหา งานเลขานุการ งานบริการดานไปรษณีย) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
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- ปฏิ บั ติ งานดานบริ ห ารงานบุ ค คล โดยมี ห นาที่ ค วบคุ ม ดู แล วิ เ คราะห) เกี่ ย วกั บ ตํ า แหน- ง
เงินเดือนกรอบอัตรากําลัง การสรรหาและบรรจุแต-งตั้ง การขอกําหนดตําแหน-งทางวิชาการ การประเมิน
และแต-งตั้งบุคคลเขาสู-ตําแหน-งที่สูงขึ้น งานพัฒนาและฝ8กอบรมบุคลากร ทะเบียนประวัติและบํา เหน็จ
ความชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัย และสั่งการใหเป$นไปตามภารกิจของงานบริหารงานบุคคล รวมทั้งให
คําปรึกษา แนะนํา แกป5ญหาต-าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
- งานบริหารคลังและทรัพย)สิน อยู-ในความรับผิดชอบของ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มีภารกิจหลักในการควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและรายไดของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณ
แผ-นดิน และงบประมาณจากรายไดของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ-ายเงิน การนําส-งเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาเบิกจ-ายเงิน ควบคุมการเบิกจ-าย ใหคําแนะนํา
ดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติดานการเงิน บัญชี และพัสดุ บริหารงานเกี่ยวกับเงินเดือน
ค-าจาง ค-าตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่น ๆ รวมถึงควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับระบบการ
บันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผ-นดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย การบริหารการลงทุน หาผลประโยชน)
จากทรัพย)สินของมหาวิทยาลัย การพิจารณาการขออนุมัติโครงการ การพิจารณาร-างระเบียบทางการเงิน
ของหน-วยงานต-าง ๆ และประสานงานใหหน-วยงานดําเนินการเบิกจ-ายเงินงบประมาณรายจ-ายใหเป$นไป
ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
- มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริการยานพาหนะ โดยดําเนินการให
เป$ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จางและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว-าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวของ รวมไปถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ-าย การยืม การตรวจสอบ การควบคุม บํารุงรักษา และ
จํ า หน- า ยพั ส ดุ ที่ไม- จํ า เป$ น ตองใชในราชการ การวิ เ คราะห) ร าคา ค- า เสื่ อมราคา และการใหบริ การดาน
ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย บริการทั้งภายในและภายนอกใหกับบุคลากรและนักศึกษา และปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีหนาที่รับผิดชอบงานประชุมต-าง ๆ สนับสนุนการบริหาร
จั ด การของมหาวิ ทยาลั ย ใหเป$ น ไปตามนโยบายของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งลั กษณะของงานเลขานุ การสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การดานการประชุ ม เป$ น หลั ก ไดแก- การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย การประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมคณะกรรมการส-งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย งานธุรการและสาร
บรรณ งานพิธีการต-าง ๆ เพื่อใหการบริหารมหาวิทยาลัยสําเร็จบรรลุตามเปIาหมาย และวัตถุประสงค)ของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานดานกฎหมาย โดยมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิจารณาตรวจร-าง ปรับปรุงแกไข กฎ
ระเบียบ ขอบังคับต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดทํายกร-างและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย
ที่ทําขึ้นกับบุคคลภายในและภายนอก ศึกษาขอมูล วิเคราะห)และสรุปผลเกี่ยวกับขอกฎหมาย ใหคําปรึกษา
แนะนํา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกฎหมายและนิติกรรมต-าง ๆ แก-บุคลากรและหน-วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ดําเนินการเกี่ยวกับคดีความทั้งในทางแพ-ง ทางอาญาและคดีทางปกครอง พิจารณาวินิจฉัย
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ป5ญหากฎหมาย รวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี การดําเนินการบังคับคดี
ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร ตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการรองทุกข) หรืออุทธรณ)ของ
บุคลากร การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบขอเท็จจริง สอบวินัยและหาผูรับผิดทางละเมิด การดําเนินการ
กับบุคลากรที่ผิดสัญญาลาศึกษา สัญญารับทุน สัญญากูยืมเงินเรียน นอกจากปฏิบัติหนาที่ดังกล-าวขางตน
แลว ยังทําหนาที่ในการกําหนดแผนงาน ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข และแกไขป5ญหาขอขัดของ
ต-าง ๆ ในการปฏิบัติที่รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้
1.1 แผนภูมิโครงสรางกองกลาง

1.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในกองกลาง มีดังนี้
1.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยธุรการและสารบรรณ
(1) ลงทะเบียนรับ – ส-งหนังสือ ตรวจสอบ และกลั่นกรองความถูกตองของหนังสือ
สั่งการ
(2) การเสนอหนังสือและเอกสาร เพื่อใหผูบริหารพิจารณาสั่งการ
(3) งานควบคุมทะเบียน และจัดเก็บเอกสารราชการทั้งภายในและภายนอกใหเป$น
หมวดหมู(4) ตรวจสอบความถูกตอง รูปแบบหนังสือราชการใหถูกตองตามระเบียบ
(5) จัดเก็บหนังสือราชการใหเป$นระเบียบ
(6) การทําลายเอกสารที่ครบอายุการเก็บ
(7) การเวียนหนังสือราชการใหหน-วยงานต-าง ๆ ตามคําสั่งการของผูบริหาร
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(8) บริการคนหาใหยืมเอกสารใหหน-วยงานต-าง ๆ
(9) จัดพิมพ)โตตอบหนังสือราชการ
(10)บริหารจัดการหนังสือลับ
(11)งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยบริหารจัดการทั่วไปและพิธีการ
(1) จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ) ครุภัณฑ)ใหเพียงพอต-อการใชงานในฝQาย
(3) เบิกจ-ายค-าโทรศัพท)ของมหาวิทยาลัย
(4) ร-วมจัดงานพิธีการในเทศกาลต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(5) ดําเนินกิจกรรม ๕ ส ของงาน
(6) รับ-ใหบริการขอมูลข-าวสารทางโทรศัพท)จากภายนอก
(7) จัดทําขอมูลสถิติของฝQาย
(8) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3) หน-วยเลขานุการ
(1) จัดตารางนัดหมายภารกิจของอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช-วยอธิการบดี
(2) ติดต-อประสานงานหน-วยงานภายในและภายนอก
(3) ประสานงานติดตามผูที่ขอนัดพบผูบริหาร
(4) จัดประชุมย-อยสําหรับผูบริหาร ไดแก-ประชุมรองอธิการบดี
(5) ดํ า เนิ น การเบิ กจ- า ยค- าใชจ- า ยในการเดิน ทางไปราชการของ อธิ การบดี รอง
อธิการบดี
(6) ผูช-วยอธิการบดี
(7) รับขอมูลข-าวสาร พรอมสืบคนขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส)ใหกับผูบริหาร
(8) อํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารในการเดินทางไปราชการ
(9) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4) หน-วยบริการไปรษณีย)
(1) ใหบริการรับ-ส-งจดหมาย EMS พัสดุภัณฑ)ต-าง ๆ ทั้งในประเทศและต-างประเทศ
แก-บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
(2) จําหน-ายตราไปรษณีย) กล-องพัสดุ
(3) จัดทําสถิติขอมูลเพื่อการตรวจสอบจากไปรษณีย)
(4) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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1.2.2 งานบริหารงานบุคคล
1) หน-วยบริหารบุคคล
(1) ลงทะเบียนรับ – ส-งหนังสือของงานบริหารงานบุคคล
(2) การทําหนังสือรับรองต-าง ๆ
(3) สํารวจ จัดหา และควบคุมพัสดุและครุภัณฑ)ของงานบริหารงานบุคคล
(4) ดําเนินการดานการจัดซื้อ จัดจางของงานบริหารงานบุคคล
(5) ดําเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(6) ควบคุมการใชเงินงบประมาณและเงินรายไดของกองกลาง
(7) ตรวจสอบขอมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร
(8) จัดทําสถิติขอมูลการลาของบุคลากร
(9) การทําบัตรประจําตัว
(10)ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา และ ITA ตามที่กําหนดในส-วนของกองกลาง
(11)ดูแลงานแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ)ของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
(12)การดําเนินการดานเวรรักษาการณ)ของมหาวิทยาลัย
(13)งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยพัฒนาระบบและอัตรากําลัง
(1) ปรับปรุงระบบโครงสรางการบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
(2) จั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง ของมหาวิ ท ยาลั ย การกํ า หนดประเภท บุ ค ลากร
มาตรฐานตําแหน-งในมหาวิทยาลัย กําหนดอัตราเงินเดือน คุณสมบัติภาระงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ
(3) จั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ) / ระเบี ย บวิ ธี ก าร/ขอบั ง คั บ เพื่ อ ใชในการ
บริหารงานบุคคล
(4) จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(5) จัดทําหลักเกณฑ)และวิธีการประเมินเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร
(6) จัดทําขอมูลการเบิกจ-ายตรงเงินเดือนค-าจางของขาราชการและลูกจางประจํา
(7) จัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยของทั้งหน-วยงานภายใน
และภายนอก
(8) ขออนุมัติทะเบียนตําแหน-งประเภทผูบริหารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
(9) ประสานและตอบขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศ หรือ
ขอบังคับต-าง ๆ
(10) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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3) หน-วยส-งเสริมพัฒนาสมรรถนะและฝ8กอบรมบุคลากร
(1) ดําเนินงานขอกําหนดตําแหน-งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
- จัดทําวาระและรายงานการประชุ มคณะกรรมการพิ จารณาตํา แหน- งทาง
วิชาการ
- จัดส-งผลงานทางวิชาการใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ประเมิน
- ประชุมร-วมกับคณะกรรมการพิจารณาตําแหน-งทางวิชาการ
- ดํ า เนิ น การประชุ ม คณะกรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ประเมิ น ผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- แจงมติ ค ณะกรรมการใหคณะตนสั ง กั ด และผู ขอกํ า หนดตํ า แหน- ง ทาง
วิชาการทราบ
- จัดทําระบบติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานขอกําหนดตําแหน-งทาง
วิชาการ
- ขออนุมัติทะเบียนตําแหน-งทางวิชาการไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
- เบิกจ-ายค-าตอบแทนและค-าใชจ-ายในการประชุมคณะกรรมการพิจ ารณา
ตําแหน-งทางวิชาการและคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(2) ดําเนินงานการเขาสู-ตําแหน-งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
- จั ด ทํ า วาระและรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต- ง ตั้ ง
บุคลากรใหดํารงตําแหน-งสูงขึ้น
- ประชุ ม ร- ว มกั บ คณะกรรมการ และอนุ ก รรมการประเมิ น เพื่ อ แต- ง ตั้ ง
ขาราชการใหดํารงตําแหน-งสูงขึ้น
- จั ด ส- ง ผลงานในการขอกํ า หนดตํ า แหน- ง ที่ สู ง ขึ้ น ใหคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิฯ ประเมิน
- ประสานงานกับคณะกรรมการ และอนุกรรมการเพื่อดําเนินการประเมินใน
แต-ละสมรรถนะ พรอมสรุปผลและรวบรวมผลการประเมิน
- แจงมติ ค ณะกรรมการใหคณะตนสั ง กั ด และผู ขอกํ า หนดตํ า แหน- ง ทาง
วิชาการทราบ
- ขออนุ มั ติ ท ะเบี ย นตํ า แหน- ง บริ ห ารไปยั ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
- เบิกจ-ายค-าตอบแทนและค-าใชจ-ายในการประชุมคณะกรรมการประเมิน
(3) ดําเนินงานดานการลาศึกษาต-อ และการขอทุนสนับสนุนการศึกษา
- ดูแลบริหารและจัดการ ควบคุมนักเรียนทุนประเภทต-าง ๆ
- เบิกค-าใชจ-ายในการศึกษาต-อของบุคลากร

47
- ติดตาม และรายงานผลความกาวหนาในการศึกษาของบุคลากรที่ลาศึกษาต-อ
- ประชุมร-วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
(4) ดําเนินงานดานการพัฒนาฝ8กอบรม
- สํารวจความตองการในการฝ8กอบรมของบุคลากร
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
- กํากับและดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหเป$นไปตามแผน
- สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
(5) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4) หน-วยสรรหาและบรรจุแต-งตั้ง
(1) ประสานหน-วยงานเพื่อรับสมัครอาจารย)และบุคลากร กรณีมีอัตราว-าง
(2) รับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงาน กรณีมีอัตราว-างหรือไดรับอนุมัติอัตราใหม(3) ดําเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคลากร
(4) การบรรจุและแต-งตั้ง การจางบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
(5) การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ/ปฏิบัติงาน
(6) การดูแลและดําเนินการเกี่ยวกับการต-อสัญญาจางบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
ทุกประเภท
(7) การดําเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ/ออกจากงาน
(8) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ อั ต ราว- า งตามกรอบตํ า แหน- ง ขาราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย และบุคลากรเงินรายได
(9) การรับโอน - ใหโอน และยืมตัวขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
(10) การเพิ่มวุฒิขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยในทะเบียนประวัติ
(11) ดําเนินงานดานการประกันสังคมของบุคลากร
(12) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5) หน-วยทะเบียนประวัติ บําเหน็จความชอบและสวัสดิการ
(1) การจัดทําและปรับปรุงขอมูลทะเบียนประวัติ
(2) การแกไขคํานําหนานาม ชื่อ ชื่อสกุล การเพิ่มคู-สมรส การหย-า
(3) การเลื่อนเงินเดือนประจําป[
(4) การพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากต-างประเทศ
(5) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ)
(6) การดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา
(7) การดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
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(8) การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญของขาราชการ การขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ
ของขาราชการ ขาราชการบํานาญ และการขอรับเงินบําเหน็จของลูกจางประจํา
(9) การดําเนินการดานการบริหารจัดการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(10) การดํ า เนิ น การดานการบริ ห ารจั ด การกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ สํ า หรั บ
ลูกจางประจําของส-วนราชการ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
(11) การดําเนินการดานสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
(12) การจั ด ทํ า สถิ ติ ขอมู ล ขาราชการ พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย พนั กงานราชการ
ลูกจางประจํา และบุคลากรเงินรายได
(13) บันทึกขอมูลบุคลากรในสมุดประวัติ
(14) การขอพระราชทานเพลิงศพ
(15) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.2.3 งานบริหารคลังและทรัพย-สิน
1) หน-วยการเงิน
(1) รับเงินรายไดค-าธรรมเนียมจากการจัดการศึกษา เงินทุนการศึกษาและอื่น ๆ
(2) ตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาเบิกเงิน ตรวจสอบเอกสารการจ-ายเงินทุกประเภท
(3) เบิกเงินงบประมาณแผ-นดินจากกรมบัญชีกลาง
(4) ควบคุมและจัดทําทะเบียนขอเบิก (ขบ.) เงินงบประมาณแผ-นดิน
(5) เบิกจ-ายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน โครงการวิจัย
(6) เขียนเช็คสั่งจ-ายผูมีสิทธิรับเงิน และจัดทําทะเบียนคุมเช็ค
(7) จ-ายเงินงบประมาณแผ-นดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหกับผูมีสิทธิ
(8) ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ-าย ใหกับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
(9) จัดทําลูกหนี้เงินยืม พรอมทั้งออกรายงานลูกหนี้เงินยืมคงคาง จัดทําใบแจง
เตือนลูกหนี้คางชําระ จัดทํารายงานทะเบียนคุมลูกหนี้
(10)จ-ายเงินสวัสดิการต-าง ๆ สวัสดิการศึกษาบุตร สวัสดิการค-ารักษาพยาบาล
(11)การเก็บรักษาและนําส-งเงิน
(12)ดําเนินการกันเงิน และขยายเวลาการกันเงิน ไวเบิกเหลื่อมป[ (เงินงบประมาณ
แผ-นดิน) ลางบัญชีพักสินทรัพย) ในระบบ GFMIS
(13)จัดทํารายงานการเบิกจ-ายงบประมาณประจําป[ และเงินกันไวเบิกเหลื่อมป[
จัดส-งใหตรวจสอบภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
(14)ส- ง ภาษี ใ หกั บ สรรพากรอํ า เภอ และจั ด ทํ า แบบ ภงด.3 ก ส- ง ใหสรรพากร
(ประจําป[)
(15)จัดทํารายงานทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเสนอผูบังคับบัญชา
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(16)ใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติดานการเงิ น
บัญชี และพัสดุ
(17)งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยเงินเดือนค-าจาง
(1) ดํ า เนิ น การเบิ ก จ- า ยเงิ น เดื อ นของขาราชการ พนั ก งานงานมหาวิ ท ยาลั ย
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
(2) ดําเนินการเบิกจ-ายเงินค-าตอบแทน และเงินประจําตําแหน-งต-าง ๆ
(3) คํานวณตกเบิกเงินเดือน ค-าตอบแทน และเงินประจําตําแหน-ง
(4) ออกใบรั บ รองภาษี หั ก ณ ที่ จ- า ย ใหกั บ บุ คลากรภายในมหาวิ ทยาลั ย ผู รั บ
บํานาญ และจัดส-งใหตามที่อยู-ในระบบ Epension
(5) จั ด ทํ า รายการหั ก เงิ น ชพค. ชพส. สหกรณ) อ อมทรั พ ย) ค รู ธนาคารอาคาร
สงเคราะห) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห-งประเทศไทย กบข. กสจ. เงินประกันสังคม
(6) เบิกเงินเดือนผ-านระบบเบิกจ-ายตรง และเบิกผ-านระบบ GFMIS นําเงินเดือน
เขาบัญชีใหกับบุคลากร จัดทําสลิปเงินเดือนใหกับบุคลากร
(7) จัดทํา ภงด.1 ก ส-งใหสรรพากร
(8) เสนอ และตรวจสอบขอมูลบุคลากรกรณีทําธุรกรรมต-าง ๆ กับสถาบันการเงิน
ต-าง ๆ
(9) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3) หน-วยบัญชี
(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทางการเงิน วิเคราะห)รายการบัญชี พรอมบันทึก
บัญชี ทั้งเงินงบประมาณแผ-นดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(2) จัดทําใบสําคัญการบันทึกบัญชี ดานรับ ดานจ-าย และดานทั่วไป
(3) บันทึกบัญชีลูกหนี้
(4) จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน ส-งสํานักงานการตรวจเงินแผ-นดิน
(5) สรุปรายได รายจ-าย ปรับปรุงบัญชี ปdดบัญชี
(6) จัดทํารายงานการเงินประจําป[ พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน (รายงาน
ฐานะทางการเงิน รายงานผลการดําเนินงาน) ทุกสิ้นป[งบประมาณ
(7) วิเคราะห)สถานะการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
(8) จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของส-วนราชการรอบ 6
เดือน
(9) จัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของส-วนราชการรอบ 12
เดือน
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(10)จัดทําแบบฟอร)ม บช.11 เพื่อนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เขาระบบ GFMIS
(11)งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4) หน-วยทรัพย)สินและรายได
(1) จัดหาผลประโยชน)ในทรัพย)สินของมหาวิทยาลัย (รานคา รานกาแฟ ศูนย)ถ-าย
เอกสาร การเช-าพื้นที่ของธนาคาร ที่พักอาศัยของบุคลากร)
(2) บริหารสัญญารานคาภายในมหาวิทยาลัย (รานคา รานกาแฟ ศูนย)ถ-ายเอกสาร
ค-าเช-าพื้นที่ของธนาคาร)
(3) จัดทําประกาศเพื่อใหผูสนใจมายื่นซองเสนอราคาเพื่อเช-าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
(4) จัดทํารายงานรับ จ-าย คงเหลือ เงินรายไดอันมิไดเกิดจากพันธกิจหลัก เสนอ
ผูบังคับบัญชาทราบ
(5) จัดเก็บค-าเช-ารานคาภายในมหาวิทยาลัย
(6) บริหารจัดการเกี่ยวกับชุดครุย (สั่งตัด การจองชุดครุยของบัณฑิต การรับคืนชุด
ครุยดําเนินการส-งชุดครุยซัก จัดทํารายงานต-าง ๆ ที่เกี่ยวของ)
(7) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.2.4 งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
1) หน-วยจัดซื้อจัดจาง
(1) จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
(2) การจัดทําร-างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลาง
(3) ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อจั ด จางโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป วิ ธี คัด เลื อก และวิ ธี
เฉพาะเจาะจง
(4) การตรวจสอบผูมีผลประโยชน)ร-วมกัน
(5) การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา
(6) จัดทํารายงานขอซื้อขอจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี
เฉพาะเจาะจง
(7) ดําเนินการแต-งตั้งคณะกรรมการต-าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
(8) ดําเนินการนัดหมายคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา
(9) ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารสําหรับคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา
(10)นําเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการต-อหัวหนาส-วนราชการ
(11)การเช-าและการแลกเปลี่ยน
(12)งานจางที่ปรึกษา
(13)งานจางออกแบบหรือควบคุมงานก-อสราง
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(14)ตรวจสอบหลักประกัน และหนังสือรับรองผลงานก-อสราง
(15)จัดทําสัญญา
(16)งานระบบต-า ง ๆ ไดแก- งานระบบ e-GP งานระบบ GFMIS งานระบบบั ญ ชี
3 มิติ
(17)ใหคําปรึกษา แนะนํา หลักเกณฑ)การปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจางแก-เจาหนาที่
ของหน-วยงานต-าง ๆ
(18)งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ
(1) ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง และผูควบคุมงาน
ประชุม
(2) จัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(3) การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
(4) การงดหรือลดค-าปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
(5) การบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง
(6) การชดใชค-าเสียหาย
(7) จัดทําฎีกาเบิกจ-ายเงินใหกับผูขาย/ผูรับจาง
(8) แจงผูขาย/ผูรับจาง ใหแกไขความชํารุดบกพร-องของพัสดุ
(9) ตรวจสอบความชํารุดบกพร-องของพัสดุก-อนคืนเงินค้ําประกันสัญญา
(10)แจงสิทธิ์การเรียกค-าปรับ แจงสงวนสิทธิ์การเรียกค-าปรับ และแจงค-าปรับ
(11)ส-งคืนหลักประกันสัญญา
(12)การลงโทษใหเป$นผูทิ้งงาน
(13)งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3) หน-วยบริหารพัสดุ
(1) ดําเนินการเก็บและบันทึกโดยจัดทําบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย)สิน
(2) ดําเนินการเบิกจ-ายพัสดุ
(3) ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการยืมพัสดุ
(4) ดําเนินการบํารุงรักษาและซ-อมแซมพัสดุ
(5) ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป[
(6) ดําเนินการจําหน-ายพัสดุ
(7) ดําเนินการลงจ-ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
(8) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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4) หน-วยธุรการและบริการยานพาหนะ
(1) การจัดบริการยานพาหนะเพื่อสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย และสวัสดิการ
ของบุคลากรและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
(2) การจัดบํารุงรักษายานพาหนะใหมีสภาพพรอมใชงาน
(3) จั ด ทํ า รายงานการใหบริ ก ารยานพาหนะและค- า ใชจ- า ยในการซ- อ มแซม
บํารุงรักษา
(4) เบิกจ-ายและจัดทําบัญชีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
(5) จัดทําประกันภัยรถยนต)ภาคบังคับ และชําระภาษีรถยนต)ประจําป[
(6) จัดทําหนังสือราชการภายนอกและหนังสือราชการภายใน
(7) รับ-ส-งเอกสารของหน-วยงานและภายนอกหน-วยงาน
(8) จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ
(9) งานเลขานุการเตรียมประชุมต-าง ๆ
(10)งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.2.5 งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1) หน-วยประชุม
(1) รับผิดชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(2) รับผิดชอบการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(3) รั บ ผิ ด ชอบการประชุ ม คณะกรรมการส- ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรี
(4) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยธุรการและสารบรรณ
(1) รับผิดชอบงานดานเอกสารในดานการรับ – ส-งหนังสือราชการ การร-างโตตอบ
หนังสือราชการ พิมพ)และสําเนาเอกสาร
(2) การจัดเก็บเอกสาร การคนหาเอกสาร และการทําลายเอกสาร
(3) จัดทํา ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
(4) การบันทึกเรื่องเสนอผูบริหาร การบันทึกขอมูลเอกสารดวยระบบคอมพิวเตอร)
การเวียน
(5) เอกสารเพื่อการเผยแพร- งานการเงินและพัสดุ และงานประกันคุณภาพ
(6) การติดต-อประสานงานกับกรรมการทั้งหน-วยงานภายในและภายนอก
(7) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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3) หน-วยสรรหาและเลือกตั้ง
(1) รั บ ผิ ด ชอบสรรหาและเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการตํ า แหน- ง ต- า ง ๆ ในสภา
มหาวิ ท ยาลั ย เช- น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการส- ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ สถาบัน/สํานัก
(2) รับผิดชอบในการเสนอเรื่องเพื่ อโปรดเกลาฯ แต-งตั้งนายกสภามหาวิทยาลั ย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี
(3) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.2.6 งานนิติการ
1) หน-วยกฎหมายและวินัย
(1) ดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องต-าง ๆ
(2) ดําเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(3) ดําเนินการหาผูรับผิดชอบทางแพ-ง และความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
(4) ดําเนินการใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และจัดอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ
รักษาวินัยและจรรยาบรรณขอบุคลากร
(5) ตรวจพิจารณายกร-างกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งต-าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
(6) ประมวล ศึ กษา ติ ด ตาม และวิ เ คราะห) พัฒ นาการของกฎหมาย รวมถึ งกฎ
ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยเพื่อการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
(7) ตอบขอหารือ ใหความเห็น และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับขอกฎหมาย และในเรื่องที่
เกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ และคําสั่งต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(8) จัดเก็บ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และ
คําสั่งมหาวิทยาลัย และของทางราชการเพื่อประโยชน)ในการปฏิบัติงานและการใหบริการ
(9) ใหการสนับสนุน ประสานงาน และปฏิบัติงนร-วมกัน ในดานกฎหมายระหว-าง
หน-วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(10)ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การวิ นิ จ ฉั ย ตี ค วามกฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ และ
ประกาศต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(11)จัดทําความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับขอกฎหมาย เพื่อเสนอต-อผูที่มีอํานาจในการ
วิ นิ จ ฉั ย ตี ค วามระเบี ย บ ขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ เสนอคณะอนุก รรมการดานกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย
(12)ใหคํ า ปรึ กษาดานกฎหมายแก- ผู บริ ห าร เสนอแนะแนวทางดํ า เนิ น การแกไข
ป5ญหาต-าง ๆ ใหเป$นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง อย-างถูกตอง ยุติธรรมและโดย
สันติวิธี
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(13)งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยนิติกรรมและสัญญา
(1) จัดทํา ยกร-าง และตรวจสอบนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัยที่ทําขึ้นทั้งกับ
บุคคลภายในและภายนอก
(2) ตรวจสอบ แกไขสั ญ ญา กรณี มี ก ารปฏิ บั ติ ผิ ด ขอตกลงหรื อ สั ญ ญา และให
ความเห็นกับงานคดีเพื่อดําเนินการในส-วนที่เกี่ยวของ
(3) ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห)ประโยชน)ที่ไดรับจากการจัดทํานิติกรรมสัญญา
(4) จัดอบรมและเผยแพร-ความรูดานกฎหมายต-าง ๆ แก-บุคลากรในมหาวิทยาลัย
(5) ใหคําปรึกษาและตอบขอหารือเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาของมหาวิทยาลัย
ใหกับบุคลากรและหน-วยงานของมหาวิทยาลัย
(6) ดํ า เนิ น การศึ กษา วิ เ คราะห) รวบรวมขอเท็ จ จริ ง เอกสารหลั กฐานต- า ง ๆ ที่
จําเป$นและเกี่ยวของกับการร-างและการบริหารสัญญาต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยตองพิจารณา ร-าง ตรวจ
แกไข สัญญาใหถูกตองตามกฎหมายทุกฉบับที่เ กี่ยวของตามลั กษณะของสัญญานั้น ทั้งนี้เพื่อก-อใหเกิ ด
ประโยชน)สูงสุดแก-ทางราชการ และปIองกันมิใหราชการตองเสียเปรียบ
(7) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3) หน-วยคดีความ
(1) ประสานงานในการดําเนินคดีกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล
(2) ดําเนินการฟIองรองคดีแพ-ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีลมละลาย
(3) จัดทําและรวบรวมสถิติเรื่องคดีความต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(4) เสนอแนะและใหความเห็ น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น คดี แ ละถู ก ดํ า เนิ น คดี ต- อ
มหาวิทยาลัย
(5) ประสานงานกระทรวงการคลัง สํานักงานที่ดิน สํานักงาน ป.ป.ช. สตง. และ
หน-วยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการเป$นไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามกฎหมายระเบียบของ
ทางราชการ
(6) ดําเนินการสืบทรัพย) และบังคับคดีของมหาวิทยาลัย
(7) ดํ า เนิ น การบั งคั บ คดี ภ ายหลั งจากที่ ศาลมี คํา พิ พากษา โดยสื บ ทรั พย) สิ น ของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาและประสานงานกับพนักงานบังคับคดีการนํายึดทรัพย)
(8) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4) หน-วยธุรการ
(1) จัดทํารายละเอียดเพื่อของบประมาณและจัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณ
(2) ดําเนินการ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑ)
ในหน-วยงาน
(3) ลงรับและจัดทําหนังสือโตตอบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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(4) ดําเนินการและประสานงานเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการต-าง ๆ ที่หน-วยงาน
รับผิดชอบ
(5) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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2. กองนโยบายและแผน
เป$นหน-วยยุทธศาสตร)ในการวิเคราะห)กลั่นกรองนโยบาย และยุทธศาสตร)มหาวิทยาลัย และพัฒนา
แผนงาน/โครงการเชิ งรุ ก เพื่ อ ตอบสนองยุ ทธศาสตร) ใหม- มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ประสานงานกั บ สํ า นั ก
งบประมาณเพื่ อเสนอขอตั้ งงบประมาณ และเสนอกรอบวงเงิ น งบประมาณต- อ มหาวิ ทยาลั ย กํ า หนด
แนวทางการจัดทํางบประมาณทั้งงบประมาณแผ-นดินและรายได ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย วิเคราะห)และจัดทํากรอบอัตรากําลัง
2.1 แผนภูมิโครงสรางกองนโยบายและแผน

2.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในกองกองนโยบายและแผน มีดังนี้
2.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยธุรการและประชาสัมพันธ)
(1) การรับส-งหนังสือ ทั้งจากภายในกองและภายนอก จากหน-วยงานราชการในสังกัด
และหน-วยงานอื่น ตลอดจน ภาคเอกชน การเก็บ การคนหาและการทําลายเอกสาร การปฏิบัติหนาที่เป$น
เลขานุการของผูบริหาร เพื่อเป$นการประสาน และเชื่อมโยงกับส-วนต-าง ๆ
(2) ร-าง โตตอบ หนังสือเพื่อติดต-อประสานงานกับหน-วยงานต-าง ๆ การจัดการดาน
การผลิตเอกสารของหน-วยงาน
(3) ติดต-อและประสานงานดานการประชุม การจัดหาอุปกรณ)โสตทัศนูปกรณ)ต-าง ๆ
และการจัดทําเอกสารในการประชุม
(4) เผยแพร-ขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยลงสู-เว็บไซต)ของหน-วยงาน
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2) หน-วยบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน พัสดุ
(1) งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ดูแลและซ-อมแซมพัสดุครุภัณฑ) และอุปกรณ)ต-าง ๆ
ของหน-วยงานใหเพียงพอ และมีคุณภาพดี พรอมในการปฏิบัติงาน
(2) การควบคุมทะเบียนการเบิกจ-ายวัสดุ ครุภัณฑ)ของหน-วยงาน
(3) การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณประจํ า ป[ การควบคุ ม และตรวจสอบยอดเงิ น
งบประมาณของหน-วยงาน
(4) จัดทํารายงานการควบคุมภายในของหน-วยงาน
3) หน-วยประกันคุณภาพการศึกษา
(1) ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(2) รวบรวมเอกสาร และขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(3) จัดทํา SAR ของมหาวิทยาลัยในตัวบ-งชี้ที่เกี่ยวของ และรายงานแก-มหาวิทยาลัย
4) หน-วยประสานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(1) นํ า นโยบายจากคณะกรรมการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งฯ มาวางแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห)ความเสี่ยงและการควบคุมของ
กระบวนการการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
(3) สรางความเขาใจเกี่ ย วกั บนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ย งโดยการ
สื่อสาร ประสานงานกับหน-วยงานภายในและจัดทําคู-มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
(4) ดําเนินการรวบรวมความเสี่ยงของหน-วยงานภายในมหาวิทยาลัย
(5) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
(6) นํ า เสนอความคื บ หนาดานการบริ ห ารความเสี่ ย งต- อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่กํากับดูแล
(7) เสนอรายงานผลการดํ า เนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งต- อ คณะกรรมการการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
(8) เสนอรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงต-อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
(9) จัดทําการประเมินตนเอง ตามเกณฑ)ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กําหนดและตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล
(10)จั ด ทํ า รายงานผลการสอบทานการประเมิ น ระบบการควบคุ มภายในเสนอต- อ
อธิการบดีและหน-วยงานที่กํากับดูแล
(11)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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2.2.2 งานวิเคราะห-และจัดทํางบประมาณ
1) หน-วยวิเคราะห)และจัดทํางบประมาณเงินรายได
(1) ประสานและวิเคราะห)การจัดทําแผน โครงการงบประมาณ และเสนอคํา ขอตั้ง
งบประมาณของหน-วยงาน ตลอดจนเสนอกรอบและทิศทางงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดทิศ
ทางการจั ด สรรทรั พ ยากรใหสอดคลองกั บ นโยบายรั ฐ บาล และการพั ฒ นาทองถิ่ น ตามพระราโชบาย
ระยะ 20 ป[ (พ.ศ. 2560-2579)
(2) ริเริ่มพัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความจําเป$น
เร-งด-วน เพื่อตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประสานงานกับเครือข-ายองค)กร
ภาครัฐและภาคเอกชน
(3) จั ด สรรงบประมาณรายจ- า ยประจํ า ขั้ น ต่ํ า ภารกิ จ หลั ก และยุ ท ธศาสตร) ลงสูหน-วยงาน เพื่อหน-วยงานจัดทําคําขอเสนอต-อมหาวิทยาลัย
(4) รวบรวมโครงการ/กิจกรรม จากหน-วยงานเสนอต-อรองอธิการบดี/ผูช-วยอธิการบดี
ผูขับเคลื่อนยุทธศาสตร)
(5) รวบรวม สังเคราะห) วิเคราะห)โครงการ/กิจ กรรม เพื่อใหตอบยุทธศาสตร) ข อง
มหาวิทยาลัย
2) หน-วยวิเคราะห)และการจัดทํางบประมาณแผ-นดิน
(1) ประสานงานกับสํานักงบประมาณเพื่อจัดทําเอกสารจัดทําคําของบประมาณตาม
ผ-านระบบ E-Budget ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด และติดตามการเขาร-วมชี้แจงงบประมาณรายจ-าย
ประจําป[
(2) จั ด ทํ า เอกสารประกอบคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ- า ยประจํ า ป[ เสนอ
คณะกรรมาธิการฯ ตามลําดับ
(3) งานรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห)หลักเกณฑ)ในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
ประจําป[ โดยประสานกับสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด และหน-วยงาน
ที่เกี่ยวของ
(4) จัดทําหลักเกณฑ)การจั ดทํ างบประมาณประจําป[ เพื่ อเป$น แนวทางในการจั ด ทํ า
งบประมาณของส-วนราชการ
(5) ประสานงบประมาณกับ คณะและหน-วยงานทั้งหน-วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
(6) งานวิเคราะห)งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
(7) การจัดทําคําของบประมาณประจําป[งบแผ-นดิน
(8) ประสานงานและจั ดทํ า งบประมาณแผ-น ดิ นประจํ า ป[กับ หน- วยงานและสรุปใน
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
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(9) วิเคราะห)การขอตั้งงบประมาณแผ-นดินประจําป[ของมหาวิทยาลัย และผลการ
ปฏิบัติงานของหน-วยงานในแต-ละป[งบประมาณ
(10)ประสานงานการกลั่นกรองงบประมาณแผ-นดิน
(11)วิเคราะห)การใชเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อการแกไข และเสนอแนวทางการใชเงิน
ใหถูกตองตรงตามเปIาหมายมากที่สุด
(12)ประสาน วิเคราะห) จัดทํากรอบอัตรากําลังขาราชการ และลูกจางประจําในส-วน
ของเงิ น งบประมาณ ตั้ งงบประมาณและการจั ด ทํ า รายละเอี ย ดคํ า ขอตั้ งงบประมาณรายจ- า ยประจํ า ป[
งบประมาณแผ-นดิน
(13)รายงานเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ-ายตามรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550
(14)งานวิเคราะห)ขอมูลเพื่อปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณ
(15)งานเตรี ย มการจั ด ทํ า เอกสารและการชี้ แจงกรรมาธิ การพิ จ ารณางบประมาณ
รายจ-ายประจําป[
(16)งานชี้แจงกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ-ายประจําป[
(17)งานเตรียมการจัดทําเอกสารและการชี้แจงอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ
รายจ-ายประจําป[
(18)งานรายงานการบริหารงบประมาณ ตามแบบสํานักงบประมาณใหเป$นไปตามราย
ไตรมาส
(19)การจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ งบประมาณแผ-นดินประจําป[
(20)ประสานงบประมาณบูรณาการกับจังหวัด/กลุ-มจังหวัด และจัดทํารายละเอียด
งบประมาณ
2.2.3 งานยุทธศาสตร- สารสนเทศและการประเมินผล
1) หน-วยวิเคราะห)นโยบายและยุทธศาสตร)
(1) ประสานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดานยุทธศาสตร)
อื่นที่เกี่ยวของ
(2) ประสานงานกับหน-วยงานในสังกัดและหน-วยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํานโยบาย
และยุทธศาสตร)ของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ
และตอบสนองยุทธศาสตร)ใหม-มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป[
(พ.ศ. 2560-2579)
(3) เสนอแนะและร-วมในการจัดทําแผนกลยุทธ) และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ
เชื่อมโยงนโยบายและแผนต-าง ๆ สู-การปฏิบัติ ใหเป$นรูปธรรม รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลรายละเอียด แผนงาน
โครงการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
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(4) รวมรวบ สังเคราะห) วิเคราะห) ขอเสนอแนะของผูมีส-วนไดส-วนเสียในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร)มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ป[ ระยะ 5 ป[ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป[
2) หน-วยติดตามและประเมินผล/แผน/โครงการ
(1) จั ด ทํ า ปฏิ ทิ น การดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรม เสนอต- อ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย
(2) เร-งรัด ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
(3) รวบรวม วิ เ คราะห) จั ด ทํ า รายงานผลการติ ด ตามโครงการ/กิ จ กรรมต- อ
มหาวิทยาลัย
(4) รายงานผลในระบบติ ด ตามแห- ง ชาติ (eMENSCR) ของสํ า นั ก งานสภาพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ
(5) รายงานผลการใชจ-ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป[ รายไตรมาส
ต-อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
(6) รายงานผลตัวชี้วัดรายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําป[ รายไตร
มาส ต-อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
(7) รายงานผลการดําเนิน งานตามแผนยุ ทธศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อ การ
พัฒนาทองถิ่น
3) หน-วยวิจัยสถาบัน
(1) ประสานงานกับหน-วยงานที่เกี่ยวของในการเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิต และขอมูล
ผูใชบัณฑิต
(2) รวบรวมขอมูลวิเคราะห) และจัดทํารายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เสนอมหาวิทยาลัย และรายงานผลต-อประกันคุณภาพการศึกษา
(3) บั น ทึ ก ขอมู ล ผ- า นระบบภาวะการมี ง านทํ า ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
(4) ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต-าง ๆ
4) หน-วยขอมูลและสารสนเทศ
(1) รายงานประจําป[ของมหาวิทยาลัย
(2) สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(3) รายงานการวิเคราะห)ประสิทธิภาพการใชอาคาร
(4) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES
5) หน-วยวิเคราะห)อัตรากําลัง
(1) รวบรวม วิ เ คราะห) และจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง สายสาย
สนับสนุนและสายวิชาการ
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(2) จัดทํากรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน และสายวิชาการ ระยะ 4 ป[ เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
(3) ปรับปรุงโครงสรางการแบ-งส-วนงานในสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ
กอง ส-วนราชการหรือหน-วยงานที่เรียกเชื่ออย-างอื่นที่มีฐานะเทียบเท-ากอง และการจัดตั้งหน-วยงานภายใน
ในสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่มีฐานะเทียบเท-ากอง
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3. กองพัฒนานักศึกษา
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กํากับดูแลนักศึกษาใหอยู-ในระเบียบวินัยและกฎเกณฑ)ของ
สังคมอีกทั้งยังทําหนาที่เสริมสรางพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการประกอบอาชีพ ไดแก- ทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อใหนักศึกษามีความยืดหยุ-นรูจัก
ปรับตัว มีความคิดริเริ่มสรางสิ่งใหม- ๆ รูจักสังคม เรียนรูวัฒนธรรม มีความเป$นผูนํา มีความรับผิดชอบ
รวมถึ ง มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต มี สุ ข ภาวะที ดี ส มบู ร ณ) ทั้ ง ร- า งกายและจิ ตใจ ตลอดจน
ใหบริการและจัดสวัสดิการต-าง ๆ ใหกับนักศึกษาไดแก- หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนใหกูยืมเพื่อ
การศึ ก ษา การรั ก ษาพยาบาล การเรี ย นนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารและการผ- อ นผั น การคั ด เลื อ กทหารกอง
ประจําการ และเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะสามารถใชชีวิตร-วมกับผูอื่นในสังคมไดอย-างมีความสุข
3.1 แผนภูมิโครงสรางกองพัฒนานักศึกษา

3.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในกองพัฒนานักศึกษามีดังนี้
3.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยสารบรรณ
(1) ดําเนินการดานงานเอกสาร เช-น พิมพ) รับ ส-ง หนังสือราชการ ถ-ายเอกสาร และ
การจัดเก็บเอกสารราชการ
(2) จัดการประชุม เช-น เชิญประชุม จองหองประชุม บริการอาหารว-าง จดบันทึกการ
ประชุม พิมพ)รายงานการประชุม และแจงมติการประชุมใหผูเกี่ยวของทราบ
(3) รับโทรศัพท) ใหบริการหนาเคาน)เตอร) ตอบขอซักถามของผู มาติดต- องาน และ
ตอนรับแขกผูบริหาร หรือ ผูปกครอง
(4) ทําหนาที่เลขานุการสํานักงาน ประสานงานกับฝQายต-าง ๆ และหน-วยงานภายนอก
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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2) หน-วยประชาสัมพันธ)
(1) บันทึกภาพ และวิดีโอ ตัดต-อภาพทําวีดีทัศน)กิจกรรมต-าง ๆ ของนักศึกษา
(2) เผยแพร-ประชาสัมพันธ)กิจกรรม ข-าวสารขอมูล ของกองพัฒนานักศึกษา ในสื่อ
ช-องทางต-าง ๆ ไดแก- หนังสือพิมพ) จดหมายข-าว และเครือข-าย Online
(3) ประชาสัมพันธ)เชิญชวนนักศึกษาเขาร-วมกิจกรรม
(4) จัดทําจดหมายข-าวเพื่อเผยแพร-ข-าวสารขอมูลอันเป$นประโยชน)แก-นักศึกษา
(5) จัดทําหนังสือเอกสารแนะแนวนักศึกษาใหม-เกี่ยวกับการบริการของกองพั ฒนา
นักศึกษาใหม3) หน-วยงบประมาณและการพัสดุ
(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
(2) จัดทําคําของบประมาณประจําป
(3) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
(4) กันยอดงบประมาณของกองพัฒนานักศึกษา
(5) จัดทําขออนุมัติซื้อ-จ/าง การเบิกจ0าย ในงานกองพัฒนานักศึกษา
(6) จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ6
(7) รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ6ประจําป
(8) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
(9) ดําเนินการแจ/งซ0อมบํารุงครุภัณฑ6
(10)ให/บริการนักศึกษายืมวัสดุอุปกรณ6จัดกิจกรรม
4) หน-วยจําหน-ายอุปกรณ)เครื่องหมายนักศึกษา
(1) ให/บริการจําหน0ายอุปกรณ6เครื่องหมายนักศึกษา
(2) บันทึกบัญชีรับ-จ0าย รายวัน
(3) ทํางบการเงินรายเดือน
(4) รายงานงบการเงินประจําแต0ละเดือน ให/มหาวิทยาลัยและหน0วยตรวจสอบภายใน
ทราบ
(5) ขออนุมัติซื้อและเบิกจ0ายค0า อุปกรณ6เครื่องหมายนักศึกษา
(6) ทําบัญชีคุมสต?อกสินค/าคงเหลือ
(7) รายงานงบการเงินประจําป ให/มหาวิทยาลัยและหน0วยตรวจสอบภายในทราบ
5) หน-วยประกันคุณภาพการศึกษา
(1) ใหบริการจําหน-ายอุปกรณ)เครื่องหมายนักศึกษา
(2) บันทึกบัญชีรับ-จ-าย รายวัน
(3) ทํางบการเงินรายเดือน
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(4) รายงานงบการเงินประจําแต-ละเดือน ใหมหาวิทยาลัยและหน-วยตรวจสอบภายใน
ทราบ
(5) ขออนุมัติซื้อและเบิกจ-ายค-า อุปกรณ)เครื่องหมายนักศึกษา
(6) ทําบัญชีคุมสตrอกสินคาคงเหลือ
(7) รายงานงบการเงินประจําป[ ใหมหาวิทยาลัยและหน-วยตรวจสอบภายในทราบ
3.2.2 งานพัฒนานักศึกษา
1) หน-วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(1) จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําป[
(2) เขียนโครงการตามแผนการจั ด กิจ กรรมพัฒนานั กศึ กษาสอดคลองตามตั ว บ- งชี้
คุณภาพ 5 ดาน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(3) จัดกิจกรรมตามโครงการที่กําหนดในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5
ดานไดแก- (1) ส-งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค) (2) กีฬาหรือส-งเสริมสุขภาพ (3) บําเพ็ญประโยชน)
หรือรักษาสิ่งแวดลอม (4) สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม (5) ส-งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(4) รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค)ของโครงการ
(5) ประชาสัมพันธ)ใหนักศึกษามาแจงความประสงค)ลงชื่อเขาร-วมกิจกรรม
(6) เปdดระบบคอมพิวเตอร)ใหนักศึกษาไดแจงความจํานงเขารวมกิจกรรม
(7) จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน)ใหนักศึกษาไดแกไขคะแนนความประพฤติ
(8) ใหคําปรึกษาแก-นักศึกษาในเกี่ยวกับการทํากิจกรรม และอื่น ๆ
(9) ใหคํ า ปรึ ก ษาแก- นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาแต- ยั ง ทํ า กิ จ กรรมไม- ค รบตาม
กําหนด
(10)นํานักศึกษาเขาร-วมกิจกรรมของหน-วยงานจังหวัดตามที่รองขอ
(11)จัดทําใบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา
(12)ส-งนักศึกษาเขาร-วมคัดเลือกระดับต-าง ๆ เช-น รางวัลพระราชทาน
2) หน-วยองค)การนักศึกษา
(1) ดําเนินการเลือกตั้งนายกองค)การบริหารนักศึกษา
(2) ประสานการใหไดมาซึ่ ง คณะกรรมการสภานั ก ศึ ก ษาตามขอบั ง คั บ ว- า ดวย
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553
(3) กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการองค) ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา สภา
นักศึกษา และชมรมนักศึกษา
(4) ประสานงานการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาแต-ละคณะ
(5) จัดทําคําสั่งแต-งตั้งคณะกรรมการองค)การนักศึกษา
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(6) ใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนในการดําเนินงานตามโครงการต-าง ๆ แก-องค)บริหาร
นักศึกษา สภานักศึกษา
(7) ใหคําแนะนําหรือสอนแนะหลักการบริหารทีมงาน วิธีการแกไขป5ญหาเฉพาะหนา
และการมีมนุษยสัมพันธ)ในการทํางาน
(8) ฝ8กทักษะการคิด และทักษะความเป$นผูนําใหแก-ผูนํานักศึกษาทุกหน-วยงาน
(9) จัดประชุมคณะกรรมการองค)บริหารนักศึกษา สภานักศึกษาเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมในโครงการต-าง ๆ และการถอดบทเรียนหลังจากจัดกิจกรรม เพื่อนําไปปรับในการจัดกิจกรรมครั้ง
ต-อไป
3) หน-วยวินัยนักศึกษา
(1) รับเรื่องร/องเรียน/รองทุกข6/รับฟBงข/อเสนอแนะ จากนักศึกษา
(2) สืบสวน/สอบสวนข/อเท็จ กรณีนักศึกษากระทําผิดฝEาฝFนวินัยนักศึกษา
(3) บั น ทึ ก คํ า ให/ ก ารและจั ด ทํ า รายงานผลการการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนข/อเท็จจริง และบทลงโทษให/อธิการบดีลงนามสั่งการ
(4) บันทึกประวัติการกระทําผิดทางวินัยของนักศึกษาในระบบฐานข/อมูลกิจ กรรม
นักศึกษา
(5) ตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข/องเมื่อนักศึกษากระทํา
ผิดฝEายฝFนวินัยนักศึกษา
(6) แจ/ งข/ อมู ล การกระทํา ผิด และบทลงโทษนั กศึ กษาให/ผู/ ปกครองทราบ และเชิญ
ผู/ปกครองมาลงนามรับทราบเปMนลายลักษณ6อักษร
(7) ประสานงานกับอาจารย6ที่ปรึกษาในการกํากับดูแลนักศึกษาที่ถูกลงโทษด/วยการ
คุมประพฤติ
4) หน-วยส-งเสริมศักยภาพศิษย)เก-า
(1) จัดทําทะเบียนรายชื่อ ที่อยู- และอาชีพ ของศิษย)เก-าประจําป[
(2) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
(3) เขียนโครงการฝ8กซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
(4) พิมพ)คําสั่งแต-งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ8กซอมพิธีรับพระราชทานปริญญา
บัตร
(5) จัดทํากําหนดการฝ8กซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
(6) สรุปขอมูลจากระบบรับรายงานตัวบัณฑิตแจงคณะกรรมการทราบเพื่อวางแผน
จัดลําดับแถวบัณฑิต
(7) รับลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อทําการฝ8กซอมรับปริญญาบัตร
(8) แจกเอกสารขั้นตอนการฝ8กซอมแก-บัณฑิต
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(9) ประสานงานสถานที่หรือหองที่ใชฝ8กซอมกลุ-มยอย
(10)ร-วมการฝ8กซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรใหแก-บัณฑิต
(11)ร-วมกับสมาคมศิษย)เก-าราชภัฏเพชรบุรีจัดงานฉลองบัณฑิต
(12)ดํ า เนิ น โครงการมอบโล- เ กี ย รติ ย ศแก- ศิ ษ ย) เ ก- า ดี เ ด- น ที่ ส รางชื่ อ เสี ย งใหกั บ
มหาวิทยาลัย
5) หน-วยเตรียมความพรอมสู-การทํางาน
(1) จั ด การอบรมเพื่ อเตรี ย มความพร/อมในการทํ างานให/กับ นั กศึ กษาที่ จ ะออกฝOก
ประสบการณ6วิชาชีพหรือออกฝOกสอน
(2) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรประจําศูนย6เตรียมความพร/อมสู0การทํางาน
(3) บันทึกภาพกิจกรรม
(4) ดําเนินการสอบวัดความรู/นักศึกษาทั้งก0อนและหลังการอบรม
(5) จัดทําเกียรติบัตรให/ แก0นั กศึกษาที่ผ0 านการอบรมตามหลั กสู ตรของศูนย6 เ ตรี ย ม
ความพร/อมสู0การทํางาน
(6) จัดทําและประเมินแผนพัฒนาศูนย6เตรียมความพร/อมสู0การทํางาน
6) หน-วยนักศึกษาวิชาทหารและผ-อนผันการคัดเลือกทหารและผ-อนผันการคัดเลือกทหาร
กองประจําการ
(1) ร-วมวางแผนการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารกับมณฑลทหารบกที่ 15
(2) ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นป[ที่ 4
(3) นําผูสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร เขารับการทดสอบเพื่อคัดเลือก
(4) ประสานตารางเวลาการจัดการเรียนการสอนวิชาทหารของนักศึกษากับมณฑล
ทหารบกที่ 15
(5) ประสานงานการจัดทําเอกสารการลาปQวย ลากิจ การเรียนวิชาทหาร
(6) นํานักศึกษาวิชาทหารชั้นป[ที่ 5 ฝ8กภาคสนาม
(7) ตรวจเยี่ยมการฝ8กภาคสนาม
(8) จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน)ใหกับนักศึกษาวิชาทหาร
(9) จัดทําเอกสาร-ตรวจความถูกตองครบถวนของเอกสารการนําปลดนักศึกษาวิชา
ทหารที่เรียนครบหลักสูตร
(10)ประสานการส-งเอกสารการขอแต-งตั้งยศว-าที่รอยตรี
(11)ตรวจความถูกตองการแต-งกายของว-าที่รอยตรีในการฝ8กซอมพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
(12)เขาร-วมการฝ8กทบทวนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารประจําป[
(13)ประกาศกําหนดการรับเอกสารการผ-อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจําการ
(14)ประชาสัมพันธ)ใหนักศึกษาทราบตามสื่อต-าง ๆ ทุกช-องทาง
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(15)รับและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารการผ-อนผันการตรวจเลื อก
ทหารกองประจําการ
(16)นําเอกสารการขอผ-อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจําการส-งใหกับสัสดีจังหวัด
ตามภูมิลําเนาทหารของนักศึกษา
3.2.3 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1) หน-วยกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
(1) จัดทําแผนการดําเนินงานใหกูยืมเงินกองทุนฯ กยศ.ประจําป[
(2) ดําเนินการเสนอแต-งตั้งอนุคณะกรรมการตรวจสอบคุ ณสมบัติ สัมภาษณ) และ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก นักศึกษาผูขอกูยืมเงินจากกองทุนฯ กยศ.
(3) จั ด ประชุ มใหคณะกรรมการทั้ ง 3 ชุ ด ไดพิ จ ารณาการคั ด เลื อกนั กศึ ก ษาผู ยื ม
เงินกองทุนฯ กยศ.
(4) จัดทําเอกสารคู-มือการกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อแจกใหกับ
นักศึกษาใหม(5) ประชาสัมพันธ)ขอมูลข-าวสารการกูยืมเงินและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของในสื่อช-องทาง
ต-าง ๆ ไดแก- แผ-นพับ, เว็บไซต), จดหมายข-าว, วารสาร และเครือข-ายสื่อสังคมออนไลน) Facebook Line
เป$นตน
(6) จัดประชุมชี้แจงการกูยืมเงินกองทุนฯ กยศ. ประจําป[การศึกษา
(7) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขอกูยืมเงินกองทุนฯ กยศ. ประจําป[ และ
เอกสารยืนยัน ค-าเล-าเรียนในแต-ภาคการศึกษา
(8) บันทึกขอมูลการกูยืมเงินกองทุนฯ กยศ. ลงในระบบ E-Studentloan ดังนี้ ขอมูล
ผู มี สิ ท ธิ์ กู ยื ม บั น ทึ ก กรอบวงเงิ น ผู กู รายบุ ค คล, ตรวจสอบการวงเงิ น ขอกู ของนั ก ศึ ก ษาในแต- ล ะภาค
การศึกษา บันทึกวงเงินและยืนยันวงเงินกูยืมในแต-ละภาคการศึกษา
(9) บันทึกขอมูลสถานะการกูยืมเงินในระบบของมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ)ให
นักศึกษาทราบ
(10)จัดทําขอมูลและเอกสารการกูยืมเงิน ขอผิดพลาด และวิธีแกไขใหแก-นักศึกษา
ผูขอกูทราบทาง e-mail เป$นรายบุคคล
(11)ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและคัดแยกเอกสารสัญญากูยืมเงิน และแบบ
ยืนยันค-าเล-าเรียนก-อนส-งไปธนาคารกรุงไทย และส-งคืนใหผูกูยืม
(12)คัดแยกเอกสารประกอบการตัดเงินค-าลงทะเบียนใหแก-หน-วยงานที่เกี่ยวของและ
นักศึกษาผูกู
(13)จัดส-งเอกสารคู-สัญญา แบบยืนยันค-าลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินใหนักศึกษาผู
กูยืมเงิน
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(14)ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินการของงานคลังและทรัพย)สินในการบันทึก
การตัดเงินค-าลงทะเบียนและการออกใบเสร็จรับเงินใหกับนักศึกษาผูกู
(15)ประสานงานการส-งเงินส-วนต-างค-าลงทะเบียนคืน กองทุน ฯ กยศ. ก-อนสิ้นภาค
การศึกษา
(16)บันทึกขอมูลการใชเงินค-าลงทะเบียนในระบบ e-Audit ก-อนสิ้นภาคการศึกษา
(17)จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน, รายงานรับจ-ายเงินและทะเบียนคุมรับจ-ายเงิน
บัญชีค-าบริหารและดําเนินงานกองทุนฯ กยศ. ประจําป[
(18)จัดเก็บเอกสารการกูยืมเงินของนักศึกษาใส-แฟIมประวัติรายบุคคล
(19)รายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลผูกูยืม, สถานะการศึกษา, ผลการศึกษา และพน
สภาพผูกูยืม, ใหกองทุนฯ กยศ. และธนาคารกรุงไทยทราบ
(20)จัดการประชุมชี้แจงการชําระหนี้คืนกองทุนฯ กยศ. และกิจกรรมอื่นที่สนับสนุน
งาน กยศ.
(21)กํากับดูแลการทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน) 36 ชั่วโมงของนักศึกษา
(22)บันทึกกิจกรรมสาธารณะประโยชน)ของนักศึกษาแต-ละคนลงในระบบฐานขอมูล
กิจกรรม
(23)รายงานจํานวนการทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน)ของนักศึกษาแต-ละคนทราบ
ล-วงหนา 30 วัน ก-อนปdดภาคเรียนที่ 2 ของแต-ละป[การศึกษา
(24)ใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของกับงานกองทุนฯ กยศ. แก-ผูขอรับคําปรึกษา
2) หน-วยทุนเพื่อการศึกษา (ทุนใหเปล-า)
(1) ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษารั บ ทุ น การศึ ก ษาตามเงื อ นไขของเจาของ
ทุนการศึกษา
(2) เสนอแต- ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กและจั ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก
นักศึกษารับทุนการศึกษา
(3) ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา และทําสัญญาการตามเงื่อนไขการรับ
ทุนการศึกษา
(4) ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน
(5) ติดตามผลการเรียนกํากับดูแลความประพฤติ และจัดทํารายงานสรุปผลการเรียน
ของนักศึกษาผูรับทุนแต-คนละใหเจาของทุนทราบ
(6) กํากับดูแลการทํางานช-วยเหลือมหาวิทยาลัยของนักศึกษาทุน
(7) จัดประชุมนักศึกษาทุนทุกภาคเรียน
(8) ดํ า เนิ น การเบิ กจ- า ยเงิ น ทุ น การศึ ก ษา (ค- าใชจ- า ยรายเดื อน ค- า เล- า เรี ย น) ตาม
ประสงค)ของเจาของทุนการศึกษา ใหกับนักศึกษาผูรับทุนการศึกษา
(9) ใหปรึกษาเรื่องต-าง ๆ แก-นักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา
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3) หน-วยแนะแนวใหคําปรึกษาและจัดหาอาชีพ
(1) จัดประชุมคณะกรรมการประจําศูนย)ใหคําปรึกษา
(2) ดําเนินการใหคําปรึกษาแก-นักศึกษา
(3) เสนอทางเลือกแนะแนวทางเพื่อใหนักศึกษาตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขป5ญหา
ดวยตนเอง
(4) ทําหนาที่ Coaching ใหกับนักศึกษา ในการดําเนินชีวิต
(5) ติดตามความสําเร็จในการแกไขป5ญหาของนักศึกษา
(6) ประชาสัมพันธ)ตําแหน-งงานว-างทั้ง part-time และ full-time
(7) รับสมัครนักศึกษาทํางานระหว-างเรียนใหกับหน-วยงานต-าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
(8) ดําเนินการทําเบิกจ-ายค-าปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาจางงานระหว-างเรียน
(9) จัดอบรมใหความรูเพื่อเตรียมสอบของหน-วยงานราชการต-าง ๆ ใหกับนักศึกษา
เช-น ก.พ. ทหาร ตํารวจ ครู
(10)จัดทําโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป$นอาจารย)ที่ปรึกษา
(11)จัดทําโครงการอาจารย)ที่ปรึกษาดีเด-น
4) หน-วยสารสนเทศและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร)
(1) สํ า รวจและจั ด หาคุ ณ ลั ก ษณะ ในการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ) แ ละอุ ป กรณ) ต- อ พ- ว ง
คอมพิวเตอร)
(2) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร) ระบบคอมพิวเตอร) และซอฟแวร)สําหรับใชงาน
(3) บันทึกทะเบียนคุมครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)
(4) ซ-อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร)
(5) สํารองขอมูลเครื่องผูใชงาน ในอุปกรณ)สํารองขอมูล
(6) สํารองขอมูล Database และ File Website กองพัฒนานักศึกษา หน-วยทุนกยศ.
ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและวินัยนักศึกษา และระบบอื่น ๆ ในอุปกรณ)สํารองขอมูล
(7) ประสานงานการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน-วยงาน
(8) พัฒนาออบแบบเว็บไซต)ของหน-วยงานในกองพัฒนานักศึกษา
(9) เขียน/ปรับปรุง อัพเดตข-าวสารประชาสัมพันธ)บนเว็บไซต) และสื่อสังคมออนไลน)
ต-าง ๆ
(10)บันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษาแต-ละคนลงในระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร)
(11)ตรวจสอบกิจกรรมใหกับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
(12)บันทึกการตัดและแกไขคะแนนความประพฤตินักศึกษา
(13)รายงานสรุปขอมูลระบบกิจกรรมและวินัยนักศึกษาประจําป[
(14)พิมพ)รายงานผลการทํากิจกรรม Transcript กิจกรรมนักศึกษา
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(15)บันทึกขอมูลนักศึกษาผูกูยืมเงิน กยศ. ในระบบ e-Studentloan ในแต-ละภาค
การศึกษา
(16)เตรียมอุปกรณ)การประชุม เช-น คอมพิวเตอร) โปรเจคเตอร) จอภาพ ไฟล)เอกสาร
5) หน-วยสวัสดิการนักศึกษา
(1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนสวัสดิ การ
นักศึกษา เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวงบการเงิน
(2) รั บ คํ า ร/ อ งและจั ด ทํ า อนุ มั ติ เ บิ ก จ0 า ยรั ก ษาพยาบาลให/ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสบ
อุบัติเหตุตามระเบียบของกองทุนสวัสดิการ
(3) รับคําร/องและจัดทําอนุมัติเบิกค0าจ0ายจากเงินกองทุนสวัสดิการ เพื่อช0วยเหลือ
จัดการงานศพของนักศึกษาที่เสียชีวิตตามระเบียบของกองทุน
(4) ให/ความช0วยเหลือกับนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทาลัย เช0น
การนําส0งโรงพยาบาล การติดตามความก/าวหน/าของคดีความ ประสานงานผู/ปกครอง และดูแลนักศึกษา
กรณีเข/ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
(5) รั บ คํ า ร/ องและขออนุ มัติ เ บิ กจ0 า ยเงิ น รางวั ล ให/ แก0 นั ก ศึ กษาสร/ า งชื่ อเสี ย งให/ กั บ
มหาวิทยาลัยจากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา
(6) นํานักศึกษาเข/าร0วมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดีเด0นต0าง ๆ ในระดับประเทศ
6) หน-วยบริการนักศึกษาพิการ
(1) อํานวยความสะดวกแก-นักศึกษาพิการที่มาสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี
(2) ประสานสาขาวิชาที่นักศึกษาพิการสมัครเรียนเพื่อการพิจารณาความเหมาะสม
และความพรอมของการเรียนการสอน
(3) อํานวยความสะดวกในการยืนยันและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการทุก
ภาคการศึกษา
(4) เบิกจ-ายเล-าเรียนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหกับนักศึกษาพิการ
(5) อ- า นขอสอบใหกั บ นั กศึ กษาพิ การทางการมองเห็ น และพิ การทางร- า งกายทุ ก
รายวิชา
(6) ประสานอาจารย)ผูสอนในการผลิตเอกสารประกอบการสอนหรือขอสอบใหเป$น
ภาษาเบลล)
(7) นํานักศึกษาพิการร-วมกิจกรรมตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัด
ขึ้น
(8) เขาร-วมประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการพัฒนานักศึกษา
พิการ
(9) ฝ8กอบรมนักศึกษาปกติที่เป$นอาสาสมัครช-วยดูแลนักศึกษาพิการ
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(10)ติดตามและรายงาน ผลการเรียนของนักศึกษาพิการใหเจาของทุนการศึกษาทราบ
ทุกป[การศึกษา
(11)ใหคําปรึกษาและใหความช-วยเหลืออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาพิการใน
การดําเนินชีวิตประจําวันตามความเหมาะสม
3.2.4 งานหอพักนักศึกษา
1) หน-วยบริการหอพักนักศึกษา
(1) รับใบยืนยันการพักอาศัยต0อเนื่องจากนักศึกษาหอพัก (รายเก0า) ในแต0ละภาคเรียน
(2) สํารวจห/องว0างเพื่อเตรียมรับนักศึกษาเข/าหอพัก
(3) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนรับนักศึกษาใหม0เข/าหอพัก
(4) จัดทําแผ0นผับประชาสัมพันธ6การรับสมัครนักศึกษาใหม0เข/าหอพัก
(5) กํากับดูแลแม0บ/านทําความสะอาดห/องพักที่ว0าง
(6) รับสมัครนักศึกษาใหม0เข/าหอพัก
(7) จั ด ประชุ ม นั ก ศึ ก ษารุ0 น พี่ (กรรมการหอพั ก ) เพื่ อ วางแผนการรั บ รายงานตั ว
นักศึกษาใหม0เข/าหอพัก
(8) ดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม0เข/าหอพัก
(9) ดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก (ใหม0)
(10)บั น ทึ ก ประวั ติ แ ละข/ อ มู ล อื่ น ๆ ของนั ก ศึ ก ษาหอพั ก ลงในระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร6
(11)ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุกหอพัก
(12)อํานวยความสะดวกแก0ผู/ปกครองในการมาพบบุตรหลาน
(13)ให/คําปรึกษาและแนะแนวทางการแก/ไขปBญหาในเรื่องต0าง ๆ แก0นักศึกษาหอพัก
(14)กลั่นกรองการลาออกจากหอพัก
(15)ตรวจติดตามการบันทึกสมุดลงเวลาของนักศึกษาหอพัก กลับไปเยี่ยมบ/าน
(16)นํานักศึกษาหอพักส0งโรงพยาบาลกรณีเจ็บปEวยภายในหอพัก
(17)ประสานผู/ปกครองทราบอาคารปEวยของนักศึกษาหอพัก
(18)สอดส0องดูแลพฤติกรรมและกํากับดูแลความประพฤติของ นักศึกษาหอพัก
(19)ประสานงานหอพั กเครื อข0 า ยในการรั บ นั กศึ กษาเข/ า พั ก อาศั ย เนื่ องจากหอพั ก
ภายในมหาวิทยาลัยไม0มีห/องว0าง
(20)ตรวจเยี่ยมหอพักเครือข0าย
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2) หน-วยพัฒนานักศึกษาหอพัก
(1) จัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก
(2) จัดทําเอกสารคู-มือนักศึกษาหอพัก
(3) จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั กศึ ก ษาหอพั ก ไดแก- 1) กิ จ กรรมสรางเสริ ม คุ ณธรรม 2)
กิจกรรมสืบสานตํานานวันชาวหอ 3) กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน) 4) กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมทักษะความเป$นผูนําของนักศึกษาหอพัก 5) กิจกรรมอบรมเสริมความรูดานต-าง ๆ
(4) บันทึกบัญชี และเบิกจ-ายค-าวัสดุหรือค-าใชจ-ายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
หอพัก
(5) ดําเนินการประเมินผลการพัฒนานักศึกษาหอพัก
(6) เสนอแต- งตั้ งคณะกรรมการและดํ า เนิ นการสอบสวนขอเท็ จจริงกรณี นักศึ กษา
หอพักกระทําผิดวินัยหอพัก
(7) จัดทํารายงานสรุปขอเท็จจริงแจงมหาวิทยาลัยทราบและลงโทษนักศึกษาที่กระทํา
ผิดตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3) หน-วยบัญชีและรายไดหอพัก
(1) รับชําระค-าสาธารณูปโภคจากนักศึกษาหอพัก
(2) บันทึกบัญชีรับ-จ-าย ค-าสาธารณูปโภค
(3) นําเงินรายไดจากเครื่องซักผาหยอดเหรียญ ตูกดน้ําดื่ม ตูเติมเงินโทรศัพท) การ
จําหน-ายอุปกรณ)เครื่องเขียนจากรานมินิมาร)ท รายไดจากการถ-ายเอกสารปริ้นงานส-งงานคลังและทรัพย)สิน
ฯลฯ จัดทําบันทึกบัญชีรายไดต-าง ๆ
(4) จัดซื้อสินคาและจําหน-ายอุปกรณ)เครื่องเขียน รานมินิมาร)ท ของหอพัก
(5) บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ-าย บัญชีกระแสรายวัน
(6) จัดทํางบกระแสเงินสดประจําเดือนและประจําป[
(7) รับฝากขายงานฝ[มือของนักศึกษา
(8) ตรวจสอบความเสียหายของหองพักกรณีนักศึกษาขอลาออกจากการพักอาศัย
(9) จัดทําบัญชีคุมวัสดุครุภัณฑ)ของหอพัก
(10)จัดซื้อและเบิกจ-ายวัสดุอุปกรณ)สํานักงาน
4) หน-วยซ-อมบํารุงและพัฒนาสภาพแวดลอมหอพัก
(1) รับแจง และ ดําเนินการการซ-อมบํารุง วัสดุอุปกรณ)หอพัก ไดแก- หองน้ําตัน น้ําไมไหล ไฟดับ ประตู ลูกบิด กลอน หลอดไฟชํารุด เครื่องปรับอากาศ ตูน้ําดื่ม เครื่องซักผาไม-ทํางาน ฯลฯ
(2) ประสานงานไฟฟIา-ประปาจังหวัดกรณีเกิดเหตุขัดของ
(3) ทําความสะอาดหอพักทุก (8 หอ) หอทั้งภายในและภายนอกอาคาร
(4) ใส-ปุ€ย รดน้ําตนไม ไมดอกไมประดับ ทุกหอพัก
(5) ตัดหญา ตัดแต-งไมประดับ ทุกหอพัก
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(6) จัดซื้อและเบิกจ-ายวัสดุทําความสะอาด วัสดุซ-อมบํารุง วัสดุการเกษตร
(7) กํากับดูแลการปฏิบัติงานแม-บาน และ รปภ. ทุกหอพัก
(8) สอดส-อง ดูแล สังเกต ความผิดปกติต-าง ๆ ภายในหอพักแจงใหผูบริหารทราบ
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4. กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาป9ตย-และสิ่งแวดลอม
กํากับดูแลระบบงานกายภาพใหเป$ นไปตามผังแม-บ ท จัดทําขอมูลอาคาร (GIS) ปรับปรุงแบบ
อาคาร และแบบระบบสาธารณู ป การ ปรั บ ปรุ งผั งแม- บ ท รั บ ผิ ด ชอบงานดานวิ ศวกรรม อาทิ สํ า รวจ
ออกแบบคํ า นวณโครงการสรางอาคาร สิ่ ง ปลู ก สราง ออกแบบทางวิ ศ วกรรมการทาง ออกแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟI า สุขาภิบาล การตรวจสอบและทดสอบทางดานวิ ศวกรรม กํากับดูแลรั กษาสวนหย- อ ม
สนามหญา รวมทั้งตนไมใหญ-ที่ใหร-มเงา รักษาความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพย)สินของมหาวิทยาลัย
4.1 แผนภูมิโครงสรางกลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาป9ตย-และสิ่งแวดลอม

4.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในกลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาป9ตย-และสิ่งแวดลอม มีดังนี้
4.2.1 งานสาธารณูปโภคและซอมบํารุง
1) หน-วยโยธา
หน- ว ยโยธามี ห นาที่ ป รั บ ปรุ ง ต- อ เติ ม สิ่ ง ก- อ สรางขนาดเล็ ก ที่ ไ ม- ต องใชเครื่ อ งจั ก ร
ซ-อมแซมอาคาร บานพัก ที่พัก รวมถึงรับผิดชอบในการควบคุมการตรวจ ซ-อมบํารุงรักษาและซ-อมแซม
ครุภัณฑ) อุปกรณ)ภายในอาคารเรียน สํานักงาน หอประชุมรวมถึงอาคารคณะและศูนย)ต-าง ๆ งานก-อสราง
ต-าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาคารทั้งภายนอกและภายใน ถนน ท-อ บ-อพักและรางระบายน้ําขนาดเล็ก
2) หน-วยไฟฟIา
หน-วยไฟฟIามีหนาที่กํากับดูแล ควบคุมระบบไฟฟIาภายในอาคารทั้งหมด ซ-อมแซม
ติดตั้งระบบไฟฟIาขนาดย-อยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไฟทาง และขอบเขตการป5กเสาพาดสายเมนแรง
ต่ําเขาอาคาร รวมถึงการประดับไฟในงานพิธีต-าง ๆ จัดการระบบไฟฟIาของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ตลอด
24 ชั่วโมง รวมถึงการซ-อมบํารุงระบบอุปกรณ) ไฟฟIา แรงต่ํา ระบบไฟฟIาในอาคารส-วนกลาง และวัสดุ
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อุปกรณ)ไฟฟIาต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประสานงานขอความร-วมมือกับหน-วยงานภายนอก อาทิ
การไฟฟIาส-วนภูมิภาค ฯลฯ
3) หน-วยประปา
หน-วยประปามีหนาที่กํากับดูแลปรับปรุง ซ-อมแซมท-อน้ําดี-น้ําเสียในอาคาร ระบบ
สู บ น้ํ า ระบบรดน้ํ า ตนไม ระบบน้ํ า ดื่ ม น้ํ า พุ ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของอาคาร พรอมทั้ ง ควบคุ ม ดู แ ล
บํารุงรักษา เก็บกักน้ําดิบ งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา งานขนยายขยะและสิ่งปฏิกูลภายในท-อและบ-อพั ก
คูคลอง การติดตั้งเครื่องสูบน้ําชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุน้ําท-วมขัง จัดการซ-อมแซมบํารุงรักษาระบบแนวท- อ
น้ําประปาภายใน และเครื่องสุขภัณฑ)ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการประสานงาน
กับหน-วยงานภายนอก อาทิ การประปาส-วนภูมิภาค ฯลฯ
4) หน-วยระบบปรับอากาศ
หน- ว ยระบบระบบปรั บ อากาศมี ห นาที่ กํ า กั บ ดู แ ลงานซ- อ มบํ า รุ ง เปลี่ ย นอุ ป กรณ)
ทําความสะอาด เติมน้ํายาเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดประสิทธิภาพการทําความเย็นไม-เกิน 40,000 บีทียูต-อ
ชั่วโมง ซ-อมแซมระบบระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ รวมถึงตูน้ําเย็นบริการกลาง จดบันทึก เก็บขอมูล
สถิติ การซ-อมบํารุง การใชงานเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง
4.2.2 งานสถานที่และภูมิทัศน1) หน-วยดูแลรักษาและออกแบบภูมิทัศน)
หน-วยดูแลรักษาและออกแบบภูมิทัศน)รับผิดชอบในการออกแบบและดําเนินงานภูมิ
ทัศน)ตามโครงการจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย งานผลิตและดูแล บํารุงรักษา
พรรณไมในเรือนเพาะชํา เพื่อใชในการปลูกประดับ ตกแต-งสนาม ไมกระถางประดับอาคาร งานพิธีสําคัญ
ตลอดจนงานดูแลรักษาสวน สนามประจําจุดของมหาวิทยาลัยฯ และพื้นที่ส-วนกลางของมหาวิทยาลั ยฯ
และรวมถึงงานทําความสะอาดถนนและพื้นที่ส-วนกลางโดยรอบอาคาร กํากับดูแลเจาหนาที่ของหน-วยงาน
และควบคุมการดูแลการจัดจางเอกชนในการดูแลรักษาสวนหย-อม ความสะอาดพื้นที่ส-วนกลาง และตาม
ถนนสายหลัก สายรอง และทางเทา
2) หน-วยบริการตกแต-งพื้นที่อาคาร
หน-วยบริการตกแต-งพื้นที่อาคารรับผิดชอบในการบริการจัดสถานที่งานกิจกรรม และ
งานพิธีสําคัญของมหาวิทยาลัยฯ งานดูแลรักษาความสะอาด การตัดหญา กวาดเก็บใบไม เศษกระดาษ
และกิ่งไม การจัดเก็บขยะ และวัสดุรีไซเคิล งานตัดแต-งตนไมเพื่อใหเกิดความโล-งโปร-งปIองกันอันตรายจาก
การหักโค-นของตนไม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ)ในการจัดสถานที่ของหน-วยงานต-าง ๆ บริการขนยายวัสดุ
อุปกรณ) ครุภัณฑ)ต-าง ๆ การบริการตกแต-งสถานที่ในงานพิธีการของมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการให
เจาหนาที่มีส-วนร-วมในการจัดสถานที่และพิธีการต- าง ๆ ทุกครั้ง โดยประสานงานกับฝQายพิธีการ การ
ตกแต-งสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับเอกสารขอความอนุเคราะห)จัดและตกแต-งสถานที่ภ าย
นอกจากคณะ/หน-วยงานต-าง ๆ จะจัดเจาหนาที่พรอมวัสดุ/อุปกรณ)ที่ตองใช จัดตกแต-งสถานที่ ดําเนินการ
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ตามวัน/เวลา/สถานที่ ที่ไดแจงไว โดยหน-วยบริการตกแต-งพื้นที่จะตองประสานงานกับผูใชบริการ เพื่อให
บรรลุตามความประสงค)ของผูขอใชบริการ
3) หน-วยรักษาความสะอาดและบริการ
หน-วยรักษาความสะอาดและบริการ มีหนาที่รับผิดชอบการบริการรักษาความสะอาด
และบริการภายในอาคารเรียนและอาคารสํานักงานต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทุกอาคารทั้งทางตรงและ
ทางออม รวมถึ งควบคุมบริษัทรั บจางทํ าความสะอาดใหปฏิบั ติงานไดตามมาตรฐานที่ ดี นอกจากนี้ ยัง
ใหบริการงานทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานพิธีการของมหาวิทยาลัยอีกดวย การรักษาความสะอาดภายในอาคาร
เมื่อมีการกําหนดพื้นที่และแบ-งขอบเขตการรับผิดชอบใหแลว พนักงานทุกคนตองถือปฏิบัติคือ เปdดหอง
ส-วนที่ตนเองรับผิดชอบ ทําความสะอาด เช็ดโตrะทํางาน ชั้นวางของ โทรศัพท) คอมพิวเตอร) ชุดรับแขก
วงกบหนาต-าง กระจก มู-ลี่ ตูน้ําเย็น เกาอี้นั่งหองเรียน ป5ดเงาพื้น ดูดฝุQน ดันฝุQนทางเดิน ลางหองน้ํา ขัดลาง
พื้นและเคลือบเงา เปdด-ปdดไฟฟIาและเครื่องปรับอากาศภายในหองเรียน จัดหองสอบ บริการวัสดุสิ้นเปลือง
บริการน้ําดื่ม บริการวัสดุการศึกษา แจงซ-อมอุปกรณ)ชํารุดภายในอาคาร และจัดสถานที่ในงานพิธีการ
ต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและหน-วยงาน/คณะต-าง ๆ
4) หน-วยธุรการและสารบรรณ
กํ า กั บ ดู แ ลงานสารบรรณที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานเอกสารของกลุ- ม งานพั ฒ นา
กายภาพ ภูมิสถาป5ตย)และสิ่งแวดลอมทั้งหมด เริ่มตั้งแต-การจัดทํา การรับ การส-ง การเก็บ รักษา การยืม
จนถึงการทําลาย คลอบคลุมงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเป$นการกําหนดขั้นตอนและขอบข-ายของงาน
สารบรรณเริ่มตั้งแต-การคิด อ-าน ร-าง เขียน แต-ง พิมพ) จด จํา ทําสําเนา ส-ง หรือสื่อขอความ รับ บันทึก จด
รายงานการประชุม สรุปย-อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่ คนหา ติดตามและทําลาย มีหนาที่
รับผิดชอบดังนี้
(1) รับ-ส-งเอกสาร
- ลงรับหนังสือราชการและเอกสารต-าง ๆ
- ลงทะเบียนหนังสือเขาทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส)
- ตรวจสอบหนังสือราชการและเกษียณเพื่อเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับต-อไป
- จัดส-งเอกสารไปยังหน-วยงานภายในและภายนอก
- ออกเลขหนังสือภายใน ภายนอก เลขคําสั่ง ประกาศ ฯลฯ
(2) เสนอหนังสือ
- เสนอหนังสือผูบริหาร
- จัดเวียนหนังสอื ใหบุคลากรทราบ
- ควบคุมดูแลหนังสือราชการและเอกสารต-าง ๆ
(3) การจัดเก็บเอกสารและการทําลายที่หมดอายุการใชงาน
(4) โตตอบหนังสือไปยังหน-วยงานภายในและภายนอก
(5) จัดพิมพ)งานของหน-วยสารบรรณ
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(6)
(7)
(8)
(9)

ใหบริการรับ-ส-ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย)แก-บุคลากร
ตอนรับ ติดต-อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ)ขอมูลข-าวสารทั่วไป
ประสานงานแจงชื่อผูไปร-วมกิจกรรมวันสําคัญ ๆ ของโรงพยาบาล
การจัดประชุมประจําเดือนและประชุมอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ส-งหนังสือเชิญ ประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม
- ติดตาม ดูแล ความเรียบรอยในการประชุม
- ดําเนินการประชุม/บันทึกรายงานการประชุม แจง มติไปยังผูเกี่ยวของ จัดทํา
รายงานการประชุม
4.2.3 งานออกแบบและควบคุมการกอสราง
1) หน-วยสถาป5ตยกรรม
(1) สํารวจพื้นที่บริเวณพื้นที่ที่ไดกําหนดใหเป$นที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูกสราง
(2) สํ า รวจถึ ง รายละเอี ย ดต- า ง ๆ อาทิ ค- า ความต- า งของระดั บ ดิ น โดยประมาณ
ตําแหน-งของตนไม สิ่งปลูกสรางขางเคียง ทางน้ําธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน เป$นตน
(3) สํารวจอาคารสิ่งปลูกสรางของเดิม ในกรณีที่จะตองออกแบบปรับปรุง ต-อเติมหรือ
ซ-อมแซม
(4) รวบรวมขอมู ล ที่ ไดจากการสํ า รวจ (แลวแต- กรณี ) ไปศึ กษาวิ เ คราะห) ถึง ความ
เป$นไปไดต-าง ๆ นําไปประกอบการออกแบบ เขียนแบบ ต-อไป
(5) ออกแบบอาคารสิ่งปลูกสราง งานปรับปรุง ต-อเติม และซ-อมแซม ตามขอมูลความ
ตองการใชสอยของเจาของโครงการ (คณะ สํานัก สถาบัน) จัดทําแบบร-าง (SKETCH DESIGN) นําเสนอต-อ
เจาของโครงการนั้น เพื่อพิจารณาว-าถูกตองตามขอมูลความตองการใชสอยของ โครงการหรือไม- ซึ่งในการ
ออกแบบทุกครั้งไดยึดถืองบประมาณที่ไดจัดขอหรือจัดตั้งไวเป$นหลัก
(6) เขียนแบบอาคารสิ่งปลูกสราง งานปรับปรุง ต-อเติม ซ-อมแซม เมื่อผ-านขั้นตอน
ของการออกแบบ การเสนอแบบร-าง และไดรับความเห็นชอบจากเจาของโครงการ (คณะ สํานัก สถาบัน)
แลวจึงนําขอมูลเหล-านั้นไปทําการเขียนแบบก-อสราง (CONSTRUCTION DRAWING) ต-อไปโดย
(7) เขียนแบบทางสถาป5ตยกรรมอาทิแปลนพื้น แปลนแสดงตําแหน-ง ปลั๊ก สวิทซ) ดวง
โคมไฟฟIา แปลนแสดงตําแหน-งงานสุขาภิบาล รูปดาน รูปตัด รูปขยายทาง สถาป5ตยกรรม ครุภัณฑ) และ
แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการ เป$นตน
(8) เขียนแบบทางดานวิศวกรรม (นําขอมูลการกําหนดหรือการออกแบบทางดาน
วิศวกรรมจากหน-วยวิศวกรรมมาทําการเขียนแบบ) อาทิ แปลน โครงสราง คานพื้น แปลน โครงหลังคา
รูปขยายทางวิศวกรรม ผังงานทางดานวิศวกรรมไฟฟIา สุขาภิบาล เครื่องกล เป$นตน
(9) จัดทํารายการรายละเอียดประกอบแบบก-อสรางอาคารสิ่งปลูกสราง เพื่อเป$นคู-มือ
หรือแนวทางประกอบการก-อสราง และประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ เปรียบเทียบของ คณะ-กรรมการ
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ตรวจการจาง อาทิ วิธีการทํางาน ขอกําหนดงานก-อสรางต-าง ๆ กําหนดการ เลือกใชวัสดุก-อสรางต-าง ๆ
เป$นตน นอกเหนือจากภาระรับผิดชอบดังกล-าวขางตนแลว หน-วยฯ ยังใหบริการดานอื่น อาทิ
(10)ใหบริการดานการคัดลอกแบบตามที่หน-วยงานภายใน ขอความร-วมมือไปอาทิ ผัง
บริเวณแสดงแนวเสาไฟฟIา หมอแปลงไฟฟIา ผังบริเวณ แสดงแนวท-อเมนประปา ผังบริเวณแสดงแนวคูสายโทรศัพท) ผังบริเวณแสดงเสนทางสัญจร เป$นตน
(11)ใหคํ า ปรึ ก ษาขอแนะนํ า เกี่ ย วกั บ ป5 ญ หาทางดานสถาป5 ต ยกรรมหรื อ ทางภู มิ
สถาป5ตย) การออกแบบจัดวางผิวพื้นอาคารอย-างคร-าว ๆ สําหรับประกอบการจัดตั้งหรือจัดขอ งบประมาณ
ประจําป[แก-คณะ สํานัก สถาบัน
(12)ร-วมเป$นกรรมการจัดซื้อ จัดจาง และกรรมการตรวจการจางในงานจางเหมาต-าง
ๆ ของมหาวิทยาลัย
(13)ใหบริ การดานการตรวจสอบแบบรู ปรายการ อาคารสิ่ งปลู กสราง ที่ ทางคณะ
สํานัก สถาบัน ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเอง ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ มหาวิทยาลัยฯ
(14)ร-วมเป$นกรรมการพิจารณาการใชที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ใหขอแนะนํา การใช
พื้นที่เพื่อใหเกิดประโยชน)สูงสุด
2) หน-วยวิศวกรรม
(1) การสํารวจรับผิดชอบงานดานต-าง ๆ
- สํ า รวจพื้ น ที่ บ ริ เ วณก- อ สราง การสํ า รวจพื้ น ดิ น ชั้ น ดิ น ทางน้ํ า ธรรมชาติ
ตําแหน-งอาคารปลูกสรางขางเคียง ตําแหน-งตนไม เพื่อประกอบการออกแบบฐานราก หรือโครงสราง ที่อยูต่ํากว-าระดับดิน
- สํารวจ รังวัด แนวเขตที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ อาคารสิ่งปลูกสรางที่เกิดขึ้น
ใหม- หรือที่ ต-อเติมขึ้นใหม- ถนนภายในบริเวณขอบเขตที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ทางน้ําธรรมชาติ ค-าความ
ต-างของระดับพื้นที่ต-าง ๆ เพื่อนําไปจัดทําและปรับปรุงแผนที่บริเวณของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพื่อเอาไวใช
สํ า หรั บ การพิ จ ารณาการขยายตั ว ทางการศึ ก ษาการขออนุ มั ติใ ชพื้ น ที่ ดิ น ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาการใชพื้นที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ และยังใชเป$นขอมูลเบื้องตนในการออกแบบ
อาคารสิ่งปลูกสรางของงานออกแบบ เขียนแบบ
(2) ออกแบบคํานวณโครงสรางอาคารสิ่งปลูกสราง ซึ่งหลังจากที่หน-วยสถาป5ตยกรรม
ได ดําเนินการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสรางทางสถาป5ตยกรรมแลวเสร็จ หน-วยวิศวกรรมตองรับ ภาระหนาที่
ในการออกแบบโครงสรางของอาคารสิ่งปลูกสรางดังกล-าว โดยจะตองนําไป คํานวณน้ําหนักที่กระทําใน
โครงสรางทุก ๆ อย-างที่ประกอบขึ้นเป$นตัวอาคาร อาทิโครงหลังคา กันสาด พื้น คานรับพื้น เสา ฐานราก
เสาเข็ม เป$นตน แลวจึงนําค-าต-าง ๆ ที่คํานวณไดไปทําการออกแบบขนาดหนาตัด ขนาดการเสริมเหล็ ก
ฯลฯ ขององค) อาคารแต-ล ะอาคาร แลวจึงจัดส-งไปใหหน-ว ยสถาป5ตยกรรม เป$นผูดําเนินการเขีย นแบบ
ทางดานวิศวกรรมต-อไป อนึ่งในการออกแบบคํานวณโครงสรางอาคาร สิ่งปลูกสรางนั้น หน-วยฯ จะตอง
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ประสานงานกับทางหน-วยสถาป5ตยกรรมค-อนขางจะตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหผลงานออกแบบแต-ละโครงการ
ไดผลงานที่สมบูรณ)และมีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) ออกแบบทางดานวิศวกรรมไฟฟIา เมื่อการเขียนแบบแปลนแสดงตําแหน-งปลั๊ก
ดวงโคม สวิทซ)ไฟฟIา แผงควบคุมประจาอาคารแลวเสร็จ ทางหน-วยฯ จะตองดําเนินการคํานวณออกแบบ
ขนาดสาย ขนาดของอุปกรณ)ต-าง ๆ จัดทําขอกําหนดหรือรายละเอียดประกอบการ ทํางาน ขอกําหนดของ
การเลือกใชอุปกรณ)ต-าง ๆ จัดทําผังร-างวงจรไฟฟIา ฯลฯ แลวจัดส-งให ทางหน-วยสถาป5ตยกรรมดําเนินการ
เขียนตามที่ไดออกแบบไวต-อไป
(4) ออกแบบงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล ในการก-อสรางอาคาร สิ่งปลูกสรางแตละโครงการของมหาวิทยาลัยฯ จะตองมีงานระบบประปาสุขาภิบาลเกือบจะทุก ๆ โครงการ ดังนั้น ภาระ
รับผิดชอบของหน-วยฯ คือ ตองดําเนินการออกแบบงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล อาทิ การกําหนดการ
เดินท-อ ขนาดของท-อ การติดตั้งอุปกรณ)ประกอบต-าง ๆ เป$นตน ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการใชงานสูงสุด
หลั ง จากที่ อ าคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สรางนั้ น ๆ แลวเสร็ จ และเพื่ อ ใหสอดคลองกั บ ระบบบํ าบั ด นาเสี ย ของ
มหาวิทยาลัยฯ อีกดวย หลังจากที่ไดดําเนินการออกแบบ ทางดานวิศวกรรมสุขาภิบาลเสร็จเรียบรอยแลว
จึงไดจัดส-งขอมูลการออกแบบให ทาง หน-วยสถาป5ตยกรรมดําเนินการเขียนแบบต-อไป
(5) ออกแบบดานวิศวกรรมเครื่องกล ตามความจําเป$นของแต-ละโครงการ อาทิระบบ
ลิฟต)โดยสาร เป$นตน
(6) ตรวจสอบโครงสรางต-าง ๆ ของอาคารเดิม ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในกรณีที่เกิด
รอยราว การทรุดตัว การเลื่อนไถล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรม ตามที่ไดรับการแจง
และขอความร-วมมือจากคณะ สํานัก สถาบัน แลวจึงนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบไปศึกษา วิเคราะห)
เพื่อการออกแบบ แกไข หรือซ-อมแซมต-อไป
(7) ควบคุมงานก-อสรางทางดานวิศวกรรมของอาคารสิ่งปลูกสราง เพื่อใหการก-อสราง
เป$นไปตามมาตรฐานของ ว.ศ.ท. (วิศวกรรมสถานแห-งประเทศไทย) และเป$นไปตามวัตถุประสงค)ของแบบ
รูปรายการของมหาวิทยาลัย อาทิ
- ควบคุ ม งานก- อ สรางทางดานวิ ศ วกรรมของโครงการที่ ง านออกแบบและ
ก-อสรางได ออกแบบเอง
- ควบคุมงานก-อสรางทางดานวิศวกรรมของโครงการที่คณะ สํานัก สถาบันให
บริษัท เอกชนเป$นผูออกแบบ
- ควบคุมงานก-อสรางทางดานวิศวกรรมของโครงการที่มีผูบริจาคดานรูปแบบ
(8) ร-วมเป$นกรรมการดานต-าง ๆ
- กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจางเหมาภายในมหาวิทยาลัยฯ
- กรรมการตรวจการจางงานจางเหมาภายในมหาวิทยาลัยฯ
กรรมการพิจารณาแบบรูปรายการ โครงการที่ทางคณะ สํานัก สถาบัน จางให
บริษัทเอกชนออกแบบ
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- คณะกรรมการต-าง ๆ ที่ไดรับการแต-งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ
3) หน-วยควบคุมงานและประมาณราคา
(1) การควบคุมงานก-อสราง หน-วยควบคุมงานและประมาณราคารับผิดชอบงานดาน
ควบคุมงานจางเหมาก-อสราง อาคาร สิ่งปลูกสรางภายในมหาวิทยาลัย ดําเนินการควบคุมงานใหเป$นไป
ตามขอกําหนดของแบบรูปรายการ รายละเอียดขอกําหนดของสัญญาจางเหมาก-อสรางการควบคุมงาน
ก-อสรางทุกโครงการเพื่อใหไดผลงานที่บรรลุเปIาหมายและ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดําเนินการควบคุมงาน
อย-างต-อเนื่อง ตั้งแต-เริ่มงานจนงานแลวเสร็จสมบูรณ)
(2) ดําเนินการควบคุมงานจางเหมาก-อสรางอาคารภายในมหาวิทยาลัยโดยควบคุม
งาน อย-างใกลชิดและต-อเนื่อง ควบคุมใหเป$นไปตามขอกําหนดของสัญญาแบบรูปรายการ รายละเอียด
อาทิ การควบคุมงานเทคอนกรีต ควบคุมตรวจสอบก-อนเทคอนกรีตโดยการ ตรวจสอบการผูกเหล็กว-า
ถูกตองตามแบบรูปรายการหรือไม- การตั้งแบบหล-อคอนกรีต การตั้งและยึดโยงค้ํายันแบบหล-อว-าแข็งแรง
สามารถรับน้ําหนักไดเพียงพอหรือไม- แบบหล-อตองไดขนาด การประกอบติดตั้งตองไดทั้งแนวระดับ ทาง
ราบและแนวดิ่ง ควบคุมตรวจสอบระหว-างเทคอนกรีต การเทคอนกรีตจะตองต-อเนื่องใหมีรอยต-อนอยที่สุด
ในแต-ละวันที่มีการเทคอนกรีต โดยเฉพาะในกรณีของการเทคอนกรีตหลังคาดาดฟIา รางระบายน้ําฝน
หลังคา พื้นหองน้ําซึ่งไม-ตองการใหมีรอยต-อ เพื่อปIองกันป5ญหาการรั่วซึมของน้ํา ซึ่งมีหลายครั้งที่ตอง
ควบคุมงานเทคอนกรีตต-อเนื่องถึงเวลากลางคืน การควบคุมในวันหยุดราชการปกติและวันหยุดนักขัตฤกษ)
(3) ใหคําปรึกษาขอแนะนาในชั้นตน ในกรณีเกิดขอขัดแยงระหว-างแบบรูปกับรายการ
ประกอบ แบบ หรือแบบรูปรายการกับการก-อสรางจริงแก-ทางผูรับจาง
(4) ประสานงานการควบคุมตรวจสอบงานจางเหมาก-อสราง ระหว-างกรรมการตรวจ
การ จางกับผูรับจาง
(5) เขียนแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบประกอบการเพิ่ม-ลด งานก-อสรางตาม
มติ หรือขอสรุปของคณะกรรมการตรวจการจาง ระหว-างการดําเนินการก-อสราง
(6) จัดทําผลงานกาวหนา/ความคืบหนา (PROGRESSIVE CHART) ของงานก-อสราง
เพื่อไวแสดงและประกอบคําชี้แจงต-อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจางทุกครั้งที่มีการประชุม
(7) จั ด ทํ า รายงานประจํ า วั น และสรุ ป ผลการทํ า งานของผู รั บ จางส- ง ต- อ ประธานกรรมการตรวจการจางทุก ๆ สัปดาห) ตั้งแต-เริ่มงานจางจนกระทั่งแลวเสร็จ จัดเตรียมรายละเอียดขอมูล
การดําเนินงานของผูรับจางป5ญหาต-าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว-างการก-อสราง ความล-าชาของการทํางานของผู
รับจาง สรุปผลความกาวหนาของงานก-อสราง เพื่อรายงานต-อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจาง
(8) ควบคุมติดตามประเมินผลการทํางาน เร-งรัดการทํางานของ ผูรับจางเพื่อใหงาน
ก-อสรางแลวเสร็จทันตามสัญญา ในการควบคุมติดตามและประเมินผลการทํางานนั้น ไดดําเนินการควบคุม
โดยจัดแผนการดําเนินงานของผูรับจาง (BAR CHART หรือ CPM CHART) กับการทํางานจริงเป$น หลั ก
คอยใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดต-าง ๆ ในแบบรูป รายการก-อสรางแก-ผูรับจางตลอดเวลาที่มี
การก-อสราง
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(9) ตรวจสอบและรับรองผลงานของผูรับจาง ในแต-ละงวดงานก-อสรางที่ทางผูรับจาง
ขอส-งมอบงานมา แลวนําเสนอประธานคณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อพิจารณาดําเนินการประชุม ตรวจ
รับมอบงานต-อไป
(10)ควบคุ ม งานจางเหมาโดยยึ ด ถื อ มาตรฐานของ ว.ศ.ท. (วิ ศ วกรรมสถานแห- ง
ประเทศไทย)เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในงานก-อสราง
(11)ใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินการจัดจาง ปรับปรุงซ-อมแซมอาคาร และทางคณะ
สํานัก สถาบัน ดําเนินการควบคุมการจางเองและร-วมเป$นกรรมการตรวจการจาง งานจางเหมาก-อสราง
อาคารสิ่งก-อสราง
(12)การประมาณราคา หน- ว ยควบคุ มงานและประมาณราคารั บ ผิ ด ชอบงานดาน
ประมาณราคากลางอาคารสิ่งปลูกสราง งานปรับปรุงซ-อมแซม และต-อเติมอาคารเดิม การประมาณราคา
เพื่อจัดเตรียมงบประมาณแต-ละป[ การประมาณราคาอื่น ๆ ตามที่คณะ สํานัก สถาบัน ขอความร-วมมือไป
(13)การประมาณราคากลางอาคารสิ่ ง ปลู ก สรางที่ ท างหน- ว ยสถาป5 ต ยกรรมและ
วิศวกรรมไดดําเนินการออกแบบ เขียนแบบ กําหนดรายการรายละเอียดประกอบแบบแลวเสร็จ ซึ่งงาน
ประมาณ ราคานั้นเป$นงานที่ยุ-งยากตองใชความละเอียด รอบคอบ ความแม-นยําที่สูงมากในการ ประมาณ
ราคากลางทุก ๆ โครงการที่ไดดําเนินการ
4.2.4 งานสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและจราจร
1) หน-วยรักษาความปลอดภัยและการจราจร
(1) ใหการพิ ทักษ) รั กษา และคุ มครองปI องกั น ทรั พย) สิ น ของบุ คคลที่ ศึกษา ผู มารั บ
บริการในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ
(2) ตรวจตรา ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะที่ผ-านเขา ออก (ตรวจสอบการผ-านเขา
ออกประตูและช-องทางต-าง ๆ)
(3) ตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยทั่วไปภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ (ดูแล
ความปลอดภัยประจําจุดที่กําหนด)
(4) ปฏิบัติการดานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
(5) พั ฒ นาระบบการรั กษาความปลอดภั ย และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการรั ก ษาความ
ปลอดภัยของหน-วยงาน
(6) ศึ กษาและพั ฒ นาระบบการรั กษาความปลอดภั ย ใหทั น ต- อสถานการณ) สั งคม
เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง อยู-ตลอด เวลา
(7) จัดระเบียบการจราจรและพื้นที่จอดรถใหเป$นไปอย-างมีระเบียบ
(8) กํากับ ดูแล และควบคุมการจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย
(9) ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแลเสนทางการเดินรถยนต)และจักรยานยนต)ในเวลา
ปกติและเวลาฉุกเฉิน
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(10)ดูแลความปลอดภัยดานการจราจร ภารกิจพิเศษ และบุคคลสําคัญ
(11)ปฏิบัติงานร-วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
(12)ใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยแก-หน-วยงาน/ภาควิชา
(13)สนับสนุนงานดานการปIองกันบรรเทาอุบัติภัย อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย และ
บริเวณใกลเคียง
(14)สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา
(15)สนับสนุนกิจกรรมต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
(16)ปIองปรามเหตุโจรกรรม เหตุประทุษรายและสิ่งผิดกฎหมาย ภายในมหาวิทยาลัย
(17)สนับสนุนกิจการตํารวจในฐานะผูช-วยเหลือเจาพนักงาน
(18)อื่น ๆ ตามที่คณะมอบหมายหรือคําสั่งจากมหาวิทยาลัยฯ
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5. กลุมงานสื่อสารองค-กร
ทําหนาที่เผยแพร-ขอมูลข-าวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี บริการวิชาการ งานวิจัย การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร-ผลงานวิชาการสูชุ ม ชน โดยผ- า นสื่ อ และช- อ งทางต- า ง ๆ อาทิ สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ) โทรทั ศ น) วิ ท ยุ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส) และ
สื่อมวลชน เพื่อใหหน-วยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคไอกชน เกิดการรับรู เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี
มีความพึงพอใจ และมีความศรัทธาต-อมหาวิทยาลัย
5.1 แผนภูมิโครงสรางกลุมงานสื่อสารองค-กร

5.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในกลุมงานสื่อสารองค-กร ใหแบงสวนงาน มีดังนี้
5.2.1 งานผลิตสื่อและเผยแพร
1) หน-วยผลิตวารสารดอนขังใหญ(1) ผลิตข-าวและรวบรวมขอมูลข-าวสารต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(2) ออกแบบ/จัดหนาและผลิตวารสารดอนขังใหญ(3) ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและแบบของวารสารดอนขังใหญ(4) ประสานโรงพิมพ)เพื่อจัดพิมพ)วารสารดอนขังใหญ(5) จัดส-งวารสารดอนขังใหญ-ไปหน-วยงานต-าง ๆ
(6) จัดเก็บตนฉบับดอนขังใหญ-เขาสู-ระบบสารสนเทศ
2) หน-วยผลิตปIายประชาสัมพันธ)/แบรนด)เนอร)/แผ-นพับประชาสัมพันธ)/เนื้อหาเว็บไซต)
(1) กําหนดประเด็นในการประชาสัมพันธ)ในสื่อต-าง ๆ
(2) ออกแบบปIายประชาสัมพันธ)/แบรนด)เนอร)/แผ-นพับประชาสัมพันธ) และเนื้อหาที่
จะเผยแพร-ผ-านเว็บไซต)มหาวิทยาลัย
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(3) ตรวจสอบความถูกตองของงาน
(4) ประสานงานการผลิต ติดตั้งและเผยแพร-ปIายประชาสัมพันธ)/แบรนด)เนอร)/แผ-น
พับประชาสัมพันธ)ของมหาวิทยาลัย
(5) จัดทําระบบลงบันทึกการเผยแพร-ข-าวสารประชาสัมพันธ)ของมหาวิทยาลัย
(6) ดูแลและบํารุงรักษาปIาย LED ของมหาวิทยาลัย.
3) หน-วยวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(1) กํากับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงใหเป$นไปตามกฎหมาย
(2) กํ า กั บ ดู แ ลและจั ด ตารางรายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและเสี ย งตามสายของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
(3) ประสานความร-วมมือกับหน-วยงานต-าง ๆ ในการจัดรายการวิทยุและเสีย งตาม
สาย
(4) ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาที่จะเผยแพร-ผ-านรายการวิทยุและรายการเสียง
ตามสายของมหาวิทยาลัย
(5) ดูแลและบํารุงอุปกรณ)ต-าง ๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและรายการเสียงตาม
สายของมหาวิทยาลัย
4) หน-วยโทรทัศน)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(1) กํากับดูแลรายการโทรทัศน)ใหเป$นไปตามกฎหมาย
(2) กํากับดูแลและจัดตารางรายการโทรทัศน)ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
(3) ประสานความร-วมมือกับหน-วยงานต-าง ๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน)
(4) ตรวจสอบความถู ก ตองของเนื้ อ หาที่ จ ะเผยแพร- ผ- า นรายการโทรทั ศ น) ข อง
มหาวิทยาลัย
(5) ดูแลและบํารุงอุปกรณ)ต-าง ๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน)ของมหาวิทยาลัย
5) หน-วยบริหารทั่วไป
(5) ดําเนินการดานงานเอกสาร เช-น พิมพ) รับ ส-ง หนังสือราชการ ถ-ายเอกสาร และ
การจัดเก็บเอกสารราชการ
(6) จัดการประชุม เช-น เชิญประชุม จองหองประชุม บริการอาหารว-าง จดบันทึกการ
ประชุม พิมพ)รายงานการประชุม และแจงมติการประชุมใหผูเกี่ยวของทราบ
(7) รับโทรศัพท) ใหบริการหนาเคาน)เตอร) ตอบขอซักถามของผู มาติดต- องาน และ
ตอนรับแขกผูบริหาร หรือ ผูปกครอง
(8) ทําหนาที่เลขานุการสํานักงาน ประสานงานกับฝQายต-าง ๆ และหน-วยงานภายนอก
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(9) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป[
(10) จัดทําคําของบประมาณประจําป[
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(11) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป[
(12) จัดทําขออนุมัติซื้อ-จาง การเบิกจ-าย ในกลุ-มงานสื่อสารองค)กร
(13) จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ)
(14) รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ)ประจําป[
(15) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
(16) ดําเนินการแจงซ-อมบํารุงครุภัณฑ)
5.2.2 งานสรางภาพลักษณ-องค-กร
1) หน-วยสื่อสารการตลาดและสื่อมวลชนสัมพันธ)
(1) กําหนดประเด็น/ตําแหน-ง ของภาพลักษณ)มหาวิทยาลัย
(2) ประสานกั บ หน- ว ยงานผลิ ต สื่ อ เพื่ อ ผลิ ต สื่ อ เพื่ อ สรางภาพลั ก ษณ) ที่ ดี ข อง
มหาวิทยาลัย
(3) ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
(4) ประสานกับหน-วยงานต-าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความ
เขาใจอันดีต-อมหาวิทยาลัย
(5) ประสานสื่อมวลชนทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศเพื่อเผยแพร-ข-าวสารและ
ภาพลักษณ)ของมหาวิทยาลัย
(6) จัด Event/บูทเพื่อประชาสัมพันธ)มหาวิทยาลัยที่สามารถส-งผลต-อการตัดสินใจเขา
ศึกษาต-อของนักเรียนระดับมัธยม
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6. ศูนย-พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ- พั ฒ นาทั ก ษะภาษาใหกั บ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี และ
บุคคลภายนอกที่สนใจจะพัฒนาดานทักษะภาษา โดยมีการเสริมสรางและพัฒนาความรูทางดานภาษา และ
เป$นศูนย)ทดสอบความรูดานภาษา พรอมทั้งใหบริการวิชาการแก-บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ดําเนินการเกี่ยวกั บการติด ต- อประสานงานดานการขอและใหความร-ว มมื อทางวิช าการกั บ
หน-วยงานทั้งในและต-างประเทศ เตรียมขอมูลเพื่อใหรายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝ8กอบรม วิจัยหรือ
ดูงาน แปลเอกสารและร-างโตตอบหนังสือราชการ อํานวยความสะดวกดานต-าง ๆ แก-ผูเชี่ยวชาญ นักศึกษา
และบุคลากรชาวต-างประเทศ รวมถึงอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย และการใหคําปรึกษา ตอบป5ญหา
และชี้แจงเรื่องต-าง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
6.1 แผนภูมิโครงสรางศูนย-พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ-

6.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในศูนย-พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ- มีดังนี้
6.2.1 งานพัฒนาและมาตรฐานภาษา
1) หน-วยพัฒนาทักษะภาษา
(1) สํารวจความตองการการเขารับการอบรม
(2) ประชุมทีมงานและผูเกี่ยวของ
(3) เสนอโครงการ หลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
(4) ประชาสัมพันธ)โครงการและหลักสูตรต-าง ๆ
(5) ประสานงานกับหน-วยงานที่เกี่ยวของ
(6) สรรหา ติดต-อ ประสานงานกับวิทยากร
(7) การเตรียมเอกสารประกอบการฝ8กอบรม และจัดสถานที่จัดอบรม
(8) การรับสมัครผูสนใจเขารับการอบรม
(9) การรับลงทะเบียนของผูเขารับการอบรม
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(10) การอํานวยความสะดวก ใหแก-วิทยากรและผูเขารับการฝ8กอบรม
(11) จัดทําและออกแบบประกาศนียบัตร
(12) จัดทําหนังสือรายนามผูผ-านการฝ8กอบรมเสนอผูบริหาร
(13) แบบประเมินผลการอบรม
(14) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยจัดทดสอบทางภาษา
(1) จัดทําแผนการจัดทดสอบทางภาษา
(2) ประชาสัมพันธ)การจัดทดสอบทางภาษา
(3) รับสมัครผูสนใจเขารับการทดสอบ
(4) แจงขอมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ผูสมัครเขาทดสอบตองแสดง ณ วันทดสอบ
(5) ประสานงานกับศูนย)สอบเพื่อการจัดทดสอบนอกสถานที่
(6) จัดทําใบรายชื่อผูเขารับการทดสอบ
(7) การเตรียมสถานที่และอุปกรณ) ตรวจสอบระบบเครื่องเสียง
(8) ตอนรับผูดําเนินการทดสอบ (ศูนย)ทดสอบ) และอํานวยความสะดวกผูเขารับการ
ทดสอบ
(9) ประเมินผล รายงานสรุปการจัดทดสอบ
(10) ประกาศผลการทดสอบ
(11) จัดหากรรมการคุมสอบ
(12) จัดทําฐานขอมูลผูรับการทดสอบ
(13) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3) หน-วยการเงินและพัสดุ
(1) จัดทําแผนการจัดกิจกรรม และการจัดซื้อจัดจาง
(2) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
(3) จัดทําเอกสารเบิก-จ-ายงบประมาณจากงานระบบ e-GP งานระบบบัญชี 3 มิติ
(4) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พรอมตรวจสอบเอกสารต-าง ๆ
(5) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การจั ด กิ จ กรรม และสรุ ป แผนการดํ า เนิ น งานตาม
ป[งบประมาณ
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

จัดทําบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ) ของหน-วยงาน
ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง
ดําเนินการเก็บและบันทึกโดยจัดทําบัญชีวัสดุ และครุภัณฑ)
ดําเนินการเบิกจ-ายพัสดุ
ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการยืมพัสดุ
ดําเนินการบํารุงรักษาและซ-อมแซมพัสดุ
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(12) ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป[
(13) การเบิกจ-ายเงินระหว-างการฝ8กอบรม
(14) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4) หน-วยธุรการและงานสารบรรณ
(1) รับ – ส-ง เอกสารและหนังสือต-าง ๆ
(2) จัดทําหนังสือราชการ บันทึกขอความ เอกสาร แผนงาน คําสั่ง ประกาศ และอื่น ๆ
(3) การจัดเก็บเอกสารและคนหาเอกสารตามระบบงานสารบรรณ
(4) การทําลายเอกสารที่ครบอายุการเก็บ
(5) จัดพิมพ)หนังสือเชิญประชุม เตรียมเอกสารและเตรียมการประชุม
(6) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาและมาตรฐานภาษา
(7) การบันทึกขอมูลเอกสารดวยระบบคอมพิวเตอร)
(8) งานประกันคุณภาพ
(9) ติดต-อประสานงานหน-วยงานภายในและภายนอก
(10) ควบคุมดูแล อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
(11) งานดูแลอาคารสถานที่ สํารวจความตองการใชสื่ออุปกรณ) สํารวจความชํา รุด
เสียหายของอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ) ครุภัณฑ)
(12) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6.2.2 งานความรวมมือระหวางประเทศ
1) หน-วยพัฒนาความสัมพันธ)ระหว-างประเทศ
(1) จั ด หาแหล- ง ขอมู ล สนั บ สนุ น เพื่ อ สรางความสั ม พั น ธ) และความร- ว มมื อ กั บ
ต-างประเทศ
(2) ประสานงานการลงนามขอตกลง /ความร-วมมือกับหน-วยงาน, มหาวิทยาลัยใน
ต-างประเทศ
(3) รับผิดชอบดานความร-วมมือ การใหหรือรับความช-วยเหลือและแลกเปลี่ยนกับ
องค)กรต-างประเทศ
(4) จัดทําฐานขอมูลความร-วมมือกับต-างประเทศ (MOU)
(5) อํานวยความสะดวกและประสานงานในการเดินทางไปแลกเปลี่ยน เจรจาความ
ร- ว มมื อ ศึ ก ษาดู ง าน หรื อ กิ จ กรรมทางวิ ช าการอื่ น ๆ ณ ต- า งประเทศ แก- ผู บริ ห ารและบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย
(6) ประสานงานและใหขอมูลดานความร-วมมือกับต-างประเทศแก-หน-วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
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(7) จัดโครงการประชุมความร-วมมือกับต-างประเทศ /โครงการที่สนับสนุนกิจกรรม
ภายใตความร-วมมือและจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
(8) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยประสานงานอาคันตุกะสัมพันธ)
(1) ตอนรับอาคันตุกะที่มาเยือน
(2) ประสานงานดานที่ พัก พาหนะ หองประชุ ม ติ ด ต- อสถานที่ ต- า ง ๆ ตลอดจน
เตรียมของที่ระลึก ในการรับรองอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย
(3) จัดทําคํากล-าวรายงาน คํากล-าวเปdด-ปdดประชุมโอกาสต-าง ๆ เป$นภาษาอังกฤษ
(4) ประสานงานดานวิ เ ทศสั ม พั น ธ) กั บ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา, กระทรวง
ต-างประเทศ, สถานทูตต-าง ๆ
(5) ประสานงานและดําเนินการทําสัญญา/ ต-อสัญญาจางอาจารย)ชาวต-างประเทศ
(6) จั ด ทํ า เอกสารและพาอาจารย) ช าวต- า งประเทศไปขอรั บ /ต- ออายุ ใบอนุ ญ าต
ทํางาน
(7) จัดทําเอกสารและพาอาจารย)ชาวต-างประเทศไปต-อวีซ-า
(8) ดําเนินการขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีและยื่นภาษีใหอาจารย)ชาวต-างประเทศ
(9) การสมัครเขาเป$นสมาชิกประกันสังคมใหอาจารย)ชาวต-างประเทศ
(10) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3) หน-วยแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
(1) จัดหาแหล-งทุนใหกับบุคลากรและนักศึกษา
(2) ประชาสัมพันธ)ทุนต-าง ๆ จากต-างประเทศแก-บุคลากรและนักศึกษา
(3) ใหคําแนะนําดานทุนการศึกษาต-อต-างประเทศ แก-บุคลากร และนักศึกษา
(4) ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนต-าง ๆ
(5) ออกหนังสือเชิญและเอกสารอํานวยความสะดวกในการขอวีซ-าใหนักศึกษาและ
อาจารย)ต-างชาติ
(6) ประสานงานในการเดินทางไปต-างประเทศใหกับบุคลากรและนักศึกษา เช-น การ
ขอหนังสือเดินทางธรรมดา / หนังสือเดินทางราชการและวีซ-า
(7) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก-อนเดินทางไปเขาร-วมกิจกรรม ณ ต-างประเทศ
(8) จัดทําเอกสารและดําเนินการนํานักศึกษาและบุคลากรจากต-างประเทศไปต-อวีซ-า
แจงที่พักอาศัย รายงานตัวทุก 90 วัน และการสงวนสิทธิ์วีซ-า
(9) การดูแลและพานักศึกษาและบุคลากรต-างชาติไปโรงพยาบาลกรณีเจ็บปQวย
(10) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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4) หน-วยการเงินและพัสดุ
(1) จัดทําคําของบประมาณ จัดทําโครงการและเสนอโครงการ
(2) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามภารกิจของงานความร-วมมือระหว-างประเทศ
(3) ดําเนินการเบิกจ-ายเงินตามภารกิจของงานความร-วมมือระหว-างประเทศ
(4) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5) หน-วยธุรการและงานสารบรรณ
(1) ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
(2) ตรวจสอบคุณวุฒิต-างประเทศ
(3) จัดทําคําสั่ง/ประกาศตามภารกิจของงานความร-วมมือระหว-างประเทศ
(4) ร- า งหนั ง สื อ /โตตอบ รั บ /ส- ง หนั ง สื อ ราชการและจดหมายอิ เ ลคทรอนิ ก ส)
ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย
(5) จัดพิมพ)และส-งหนังสือเชิญประชุม
(6) ดําเนินการจัดการประชุมต-าง ๆ
(7) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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7. ศูนย-เทคโนโลยีดิจิทัล
ใหบริการระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร) ระบบงาน
บริหารจัดการฐานขอมูล และระบบสื่อผสม ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก-มหาวิทยาลัยและสั งคม
ในรูปแบบของการใหคําปรึกษา การใหบริการความรูทางวิชาการ พรอมประสานความร-วมมือกับหน-วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก ส-งเสริมใหนักศึกษา บุคลากร ประยุกต)ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนามาตรฐาน
และปรับปรุงคุณภาพการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย-างต-อเนื่อง
7.1 แผนภูมิโครงสรางศูนย-เทคโนโลยีดิจิทัล

7.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในศูนย-เทคโนโลยีดิจิทัล มีดังนี้
7.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยบริหารงานทั่วไป
(1) ปฏิบัติงานดานงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ)และแจกจ-ายเอกสาร และการ
ติดต-อประสานงานกับหน-วยงานที่เกี่ยวของ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน-วยงาน
(4) จัดทํารายงานประจําป[
2) หน-วยนโยบายและแผนงาน
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานงานบุคคลและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผล
การปฏิบัติงานของหน-วยงาน
(3) บริ ห ารจั ด การงบประมาณประจํ า ป[ และควบคุ ม การใชจ- า ยงบประมาณของ
หน-วยงาน
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(4) งานประกันคุณภาพการศึกษาและ ITA
(5) จั ด ทํ า แผนแม- บ ทดานเทคโนโลยี ส ารสนเทศใหสอดคลองกั บ แผนแม- บ ทดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและของประเทศ
7.2.2 งานวิเคราะห-และพัฒนาระบบดิจิทัล
1) หน-วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ศึกษา วิเคราะห) วางระบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัย
(2) บริหารจัดการระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(3) วางแผน วิเคราะห) ออกแบบ พัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหได
มาตรฐานตรงตามความตองการ เพื่อใหสามารถใชงานไดอย-างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีความ
มั่นคงปลอดภัย
(4) กํากับ ควบคุม ดูแล การติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุง ตลอดจนบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชงานไดอย-างมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงของ
องค)กร
(5) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานระบบสารสนเทศ เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(6) ประสานงาน ร-วมมือกับหน-วยงายที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ
ดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
(7) รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลแลบริ ห ารจั ด การ ขอมู ล นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร หลั ก สู ต ร และ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามเกณฑ)มาตรฐานขอมูลกลาง ของ สกอ.
2) หน-วยบริการเครือข-าย
(1) ศึกษา วิเคราะห) ออกแบบ ระบบเครือข-ายคอมพิวเตอร)และระบบการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) จัดหา ทํานุบํารุง ระบบคอมพิวเตอร) ระบบเครือข-ายคอมพิวเตอร)และระบบการ
สื่อสาร ใหเป$นมาตรฐานเชื่อมโยงกับหน-วยงาน ทั้งหน-วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(3) กําหนดนโยบาย และแนวทางการควบคุ มการปฏิบั ติงาน และการรักษาความ
ปลอดภัย ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสอดคลองตามกฎหมายและกฎระเบียบต-าง ๆ
(4) ใหบริการวิชาการและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(5) ประสานงานและร- วมมื อกั บ หน-ว ยงานที่ เ กี่ ยวของในการพั ฒ นา และเชื่ อมโยง
ระบบเครือข-ายคอมพิวเตอร)และการสื่อสาร
(6) ประสานงานและร- วมมื อกั บ หน-ว ยงานที่ เ กี่ ยวของในการพั ฒ นา และเชื่ อมโยง
ระบบเครือข-ายคอมพิวเตอร)และการสื่อสาร
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3) หน-วยบริการดาตาเซ็นเตอร)
(1) ศึกษา วิเคราะห) ออกแบบและบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส) ระบบ
เว็บโฮสติง ระบบความปลอดภัยของขอมูล
(2) ศึกษา วิเคราะห) ออกแบบและบริหารจัดการระบบจัดเก็บขอมูล (Data Storage)
กลางของมหาวิทยาลัย
(3) บริหารจัดการดาตาเซ็นเตอร)ของมหาวิทยาลัย
(4) บริหารจัดการระบบสํารองขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(5) บริการจัดการบัญชีผูใชระบบเครือข-ายและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ การ
เรียน การสอน การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
(6) จั ด เก็ บ ขอมู ล การจราจรคอมพิ ว เตอร) ต าม พ.ร.บ.ว- า ดวยการกระทํ า ความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร)
7.2.3 งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล
1) หน-วยบริการคอมพิวเตอร)และสื่อโสตทัศน)
(1) บริ ก ารหองคอมพิ ว เตอร) เ พื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย น การสอน ตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
(2) บริการซ-อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร)ของศูนย)ฯ และหน-วยงานภายในมหาวิทยาลัย
(3) บริการระบบสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล Video Conferencing
(4) ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร) เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย
(5) จัดหาและบริหารจัดการซอฟต)แวร)ลิขสิทธิ์ เพื่อเอื้ออํานวยต-อการเรียนการสอน
การวิจัย การบริหารและการบริการของบุคลากร และส-วนงานต-าง ๆ
2) หน-วยฝ8กอบรมและบริการวิชาการ
(1) จั ด ทํ า หลั ก สู ต ร และฝ8 ก อบรมเพื่อ ใหความรู และทั ก ษะการพั ฒ นางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก-นักศึกษา บุคลากร และหน-วยงานภายนอก
(2) ใหคําปรึกษา และคําแนะนําแก-ผูใชบริการงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ แก-นักศึกษา
บุคลการ ของมหาวิทยาลัย
(3) จัดทําแผนฝ8กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก-นักศึกษาและบุ
คลกรของมหาวิทยาลัย
(4) จัดทําคู-มือและอบรมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูใชงานในทุกระดับ
(5) ศึ ก ษาและคนควาเทคโนโลยี ใ หม- ๆ ที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
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(6) ใหคํ า ปรึ กษาและบริ การวิ ช าการดานการพั ฒ นาระบบ ตลอดจนการอบรมให
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แก-บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
3) หน-วยพัฒนาเว็บไซต)และบทเรียนออนไลน)
(1) วิ เ คราะห) และวางแผนระบบงานพั ฒ นาสื่ อ ผสมใหเป$ น ศู น ย) ก ลางการพั ฒ นา
สื่ อ ผสม (Multimedia Center) ของมหาวิ ท ยาลั ย และรองรั บ กั บ ความตองการของการจั ด การเรี ย น
การสอนการบริหารจัดการผ-านระบบออนไลน)ในป5จจุบันและอนาคต
(2) ออกแบบและผลิ ต สื่ อ 3 มิ ติ Graphic Animation วิ ดี ทั ศ น) สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ)
สื่ออิเล็กทรอนิกส) Website, IP-TV, e-Learning, Video Conferencing และ Multimedia Courseware
(3) ใหบริ ก ารพั ฒ นาสื่ อ ผสมทุ ก รู ป แบบ เพื่ อ สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ในดานการจัดเรียน การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(4) พัฒนาระบบฐานขอมูลออนไลน)เพื่อเผยแพร-งานวิจัยนักศึกษาและบุคลากร
(5) พัฒนาเว็บไซต)มหาวิทยาลัย รวมถึงหน-วยงานภายในทุกระดับ ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
(6) ติดตามประเมิ นผลการประเมิ นเว็บไซต) ตามหลักการประเมิ น webometrics
ranking เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต)องค)กร
(7) เป$นศูนย)กลางการดําเนินงานเผยแพร-สารสนเทศในงานส-งเสริมการการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ-านสื่อโซเชียลมีเดี ยทุ ก
รูปแบบ

95
8. ศูนย-กีฬาและนันทนาการ
ส-งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรมและการแข-งขันกีฬาภายใน พัฒนากีฬาของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ กาวสู- ค วามเป$ น เลิ ศ พั ฒ นาบุ ค ลากรดานการกี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย ใหมี ค วามรู
ความสามารถ สนับสนุนบุคลากรดานกีฬา สุขภาพ และอุปกรณ)กีฬาต-อหน-วยงานภายใน และภายนอก
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเป$นศูนย)กลางดานกีฬาของจังหวัด ตลอดทั้งเป$นสถานที่ในการฝ8กซอมการแข-งขัน
และการฝ8กอบรมดานกีฬาและสุขภาพ สรางเครือข-ายกับโรงเรียนและหน-วยงานภายนอก ดูแล บํารุงรักษา
อาคารกีฬาและสนามกีฬา กํากับดูแลการใชอาคารกีฬาและสนามกีฬาใหเป$นไปตามระเบียบ จัดหารายได
จากทรัพย)สินของมหาวิทยาลัยที่อยู-ในการควบคุมดูแล
8.1 แผนภูมิโครงสรางศูนย-กีฬาและนันทนาการ

8.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในศูนย-กีฬาและนันทนาการ มีดังนี้
8.2.1 งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
1) หน-วยส-งเสริมการจัดกิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(1) จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ)กีฬาสําหรับการออกกําลังกายใหเพียงพอและพรอม
สําหรับการใชงาน
(2) จั ด กิ จ กรรมการออกกํ า ลั ง กายอย- า งหลากหลายและต- อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การจั ด
กิจกรรมตามเทศกาล
(3) จัดแข-งขันกีฬาภายในสําหรับนักศึกษาและบุคลากรเพื่อส-งเสริมการออกกําลังกาย
(4) จัดตั้งคลินิกใหความรูดานการออกกําลังกาย
(5) เผยแพร-ใหความรูดานการดูแลสุขภาพทั้งดานการอบรม และเผยแพร-ทางเอกสาร
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(6) การสํารวจสภาวะดานสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร เช-น สภาวะสุขภาพตาม
มาตรฐาน BMI
2) หน-วยส-งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป$นเลิศ
(1) จัดทําแผนการส-งเสริมและพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยเสนอต-อมหาวิทยาลัย
(2) การจัดการแข-งขันกีฬาภายในทั้งนักศึกษาและบุคลากรเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาไป
แข-งขันในระดับภาคและระดับประเทศ
(3) วางแผนการฝ8กซอมนักกีฬาเพื่อเขาร-วมการแข-งขันกีฬาทุกระดับทั้งนักศึกษาและ
บุคลากร
(4) จัดหาตัวนักกีฬาและสรางเครือข-ายความร-วมมือดานกีฬากับหน-วยงานภายนอก
และ โรงเรียนต-าง ๆ
(5) การปรับปรุง แกไขประกาศ ระเบียบ ขอบังคับดานกีฬาใหเอื้อต-อการส-งเสริมและ
การ ใชประโยชน)
(6) การกํากับ ติดตามผลสัมฤทธิ์ ดานการเรี ยนของนั กกี ฬาเพื่ อส- งเสริ มใหนั ก กี ฬา
สามารถ
(7) รายงานผลกการปฏิ บั ติ ง านตามแผนการส- ง เสริ ม และพั ฒ นาการกี ฬ าฯ
ต-อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบความกาวหนาและผลสั มฤทธิ์ต ามแผนฯ ที่จัดทําไว ตลอดทั้งเพื่อเป$น ขอมู ล
สําหรับการปรับปรุงแกไขต-อไป
(8) พัฒนาทั้งดานการกีฬาและการเรียนไปพรอม ๆ กัน
3) หน-วยส-งเสริมและพัฒนาบุคลากร
(1) ส-งเสริมใหบุคลากรดานกีฬาทุกคนไดรับการพัฒนาหรือการอบรมอย-างต-อเนื่อง
โดยจัดส-งไปอบรมหรือจัดอบรมเองภายในมหาวิทยาลัย
(2) เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถมาร-วมเป$นคณะทํางานเพื่อเปdดโอกาส
ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเรียนรูเพิ่มเติม
(3) สนับสนุนใหบุคลากรดานกีฬาของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสร-วมเป$นคณะทํางานกับ
หน-วยงานดานกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป$นการเพิ่มประสบการณ) และเป$นการสรางเครือข-าย
(4) ใหบริ การบุ คลากรดานกี ฬ าและสุ ขภาพ ตลอดทั้ งอุ ป กรณ) กีฬ าทั้ งหน- ว ยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
8.2.2 งานบริหารสนามกีฬาและสิทธิประโยชน1) หน-วยสารบรรณ
(1) รับ – ส-งเอกสารและพัสดุภัณฑ)
(2) โตตอบหนังสือ
(3) เสนอ ตรวจสอบ และกลั่นกรองความครบถวนถูกตองของหนังสือ
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(4) งานเสนอหนังสือเพื่อลงนาม
(5) งานหนังสือเวียน
(6) งานเก็บเอกสาร
(7) การทําลายและจัดทําบัญชีเอกสารที่ครบอายุการเก็บ
2) หน-วยธุรการ
(1) จัดพิมพ)เอกสารทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดทําสําเนาหนังสือใหหน-วยงาน
ต-าง ๆ ตามสั่งการ
(2) บริการสําเนาเอกสารใหหน-วยงานต-าง ๆ
(3) จัดพิมพ)หนังสือเชิญประชุม แจงมติที่ประชุม และรายงานการประชุม
(4) งานพิมพ)อื่น ๆ เช-น แผนงาน โครงการต-าง ๆ ของศูนย)ฯ
3) หน-วยงบประมาณ การเงินและพัสดุ
(1) จัดทําและควบคุมงบประมาณแผ-นดินและรายไดของศูนย)ฯ
(2) จัดทําเรื่องขออนุมัติเบิกจ-ายค-าใชจ-ายต-าง ๆ
(3) การจัดทําฎีกาเบิกจ-ายเงินภายในหน-วยงานทั้งค-าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ และค-าใชจ-ายในการเดินทางไปราชการ
(4) ควบคุม ดูแลการจัดเก็บและการนําส-งรายไดของศูนย)ฯ
(5) ควบคุม ดูแลการเบิกจ-าย จัดซื้อ จัดหาพัสดุและครุภัณฑ)
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานต-อมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(7) การควบคุมเกี่ยวกับค-าบริการสาธารณูปโภคของศูนย)ฯ
(8) บํารุงรักษาและซ-อมแซมวัสดุครุภัณฑ)ที่อยู-ในความรับผิดชอบของศูนย)ฯ ใหอยู-ใน
สภาพพรอมใชงานตลอดเวลา
4) หน-วยประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน
(1) เก็บรวบรวมหลักฐานต-าง ๆ ตามตัวชี้วัด เพื่อใชสําหรับการอางอิง
(2) จัดทํารายงานการประกันคุณภาพเสนอมหาวิทยาลัย
(3) ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5) หน-วยประชุมและการประชาสัมพันธ)
(1) ทํ า หนาที่ ป ระชาสั มพั น ธ)และเผยแพร- ข-าวสารของศู นย) ฯ ต- อสื่ อทั้ งภายในและ
ภายนอก
(2) บันทึกภาพกิจกรรมต-าง ๆ ของศูนย)ฯ
(3) ควบคุมดูแล รักษาอุปกรณ)โสตต-าง ๆ ของศูนย)ฯ
(4) จัดทํา Home page ข-าวสารของศูนย)ฯ
(5) ประสานงานเจาหนาที่พัสดุในการจัดหาอุปกรณ)เพิ่มเติม
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(6) ดูแลความเรียบรอยของหองประชุม เชิญประชุม จัดหาอาหารว-างระหว-างการ
ประชุม ทําหนาที่เลขาฯการประชุม บันทึกเทป บันทึกการประชุม จัดทํารายงานการประชุม แจง บุคคล/
หน-วยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมติการประชุม
6) หน-วยบริหารจัดการสนามกีฬาและใหบริการ
(1) กําหนดแผนการใหบริการและการพักสนามอย-างชัดเจน
(2) จัดทําปฏิทินการใชสนามทุกสนามทั้งเพื่อการเรียน กิจกรรม และบุคคลภายนอก
โดยทุกคนสามารถเขาดูได
(3) บริหารรูปแบบการใหบริการใหมีความหลากหลาย คล-องตัว สะดวกต-อการเขาถึง
เป$นที่พึงพอใจของผูมาใชบริการ
(4) ดูแลสภาพสนามใหอยู-ในสภาพเรียบรอยและพรอมใชงานตลอดเวลา
(5) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเป$นศูนย)กลางดานกีฬาของจังหวัดเพชรบุรี
(6) พัฒนามหาวิทยาลั ยใหเป$น สถานที่สํ าหรับ การเก็ บ ตัวฝ8 กซอมการแข-งขั น และ
สถานที่จัดอบรมดานการกีฬาและสุขภาพของหน-วยงานภายในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดทั่วไป
(7) บริ ห ารจั ด การงานของศู น ย) ฯ ใหเอื้ อ ประโยชน) ต- อ หน- ว ยงานอื่ น ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
7) หน-วยสิทธิประโยชน)
(1) จั ด ทํ า ประกาศ และระเบี ย บอั ต ราค- า บํ า รุ งการใชบริ การสนามกี ฬาใหมี ค วาม
เหมาะสมและเป$นป5จจุบัน
(2) ควบคุม ดูแลการจัดเก็บค-าบํารุงสนามกีฬาใหเป$นไปอย-างเรียบรอยและถูกตอง
และดําเนินการใหเป$นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
8) หน-วยบํารุงรักษาสนาม
(1) จัดทําระเบียบการใชสนาม
(2) กํ า กั บ ดู แ ลใหสนามมี ค วามสะอาดและเป$ น ระเบี ย บเรี ย บรอยตลอดเวลา
โดยกําหนดให พนักงานมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
(3) กําหนดวัน เวลาในการรดน้ํา การใส-ปุ€ย และการตัดหญาเพื่อความสะดวกในการ
กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน และการใหบริการ
(4) ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ) และสถานที่อย-างสม่ําเสมอ เพื่อความรวดเร็วในการแกไข
และ ปรับปรุง
(5) กํากับ ดูแลการใชสนามใหเป$นไปตามระเบียบที่กําหนดไว โดยจัดทําปIายบอก
ระเบียบการใชสนามทุกสนามใหชัดเจน
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9. ศูนย-ฝCกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ
ศูนย)ฝ8กอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการแบ-งส-วนงานออกเป$น
2 ส-วน ครอบคลุมงานดานการฝ8กอบรมทักษะอาชีพ และงานดานการทดสอบทักษะอาชีพ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจหลักของศูนย)ฝ8กอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ โดยดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดแก- 1. จัดการทดมาตรฐานฝ[มือแรงงานฯ และการทดสอบทักษะอาชีพ
อื่น ๆ 2. การกํากับดูแล และประสานงานหน-วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อดําเนินการเพิ่มสาขาการ
ทดสอบมาตรฐานฝ[มือแรงงาน และการทดสอบทักษะอาชีพอื่น ๆ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน) และเอกลักษณ)
ของมหาวิทยาลัย 3. การกํากับดูแล และประสานงานหน-วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อจัดการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา ใหแก- นักศึกษา ศิษย)เก-า และผูสนใจทั่วไป 4. การบริการวิชาการ
ดานทักษะอาชีพใหแก-นักศึกษา บุคลากร ศิษย)เก-า และผูสนใจทั่วไป ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดแก- 1. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 2. การเร-งรัด
และยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น 3. การสรางความเป$นสากล และ
ใหไดคุณลักษณะที่พึงประสงค) ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 2. มีความ
รอบรูและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 3. คิดเป$นทําเป$น 4. มีความรับผิดชอบ 5. มีความสามารถในการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ศูนย)ฝ8กอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการแบ-งส-วนงานออกเป$น
2 ส-วน คืองานการฝ8กอบรม และงานการทดสอบ โดยมีภาระหนาที่ ดังนี้
9.1 แผนภูมิโครงสรางศูนย-ฝCกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ
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9.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในศูนย-ฝCกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มีดังนี้
9.2.1 งานบริการฝCกอบรม
1) หน-วยบริหารทั่วไป
(1) งานสารบรรณ
- งานสารบรรณ จัดระบบงานเอกสาร แฟIมงาน จัดทําสารบรรณแฟIมงานใน
กลุ-มสาขาอาชีพ
- รับ-ส-งเอกสาร จัดเก็บ และทําลายเอกสารประจําป[
- จัดพิมพ)เอกสารต-าง ๆ หนังสือราชการ บันทึกขอความ คําสั่ง ฯลฯ
- ประสานวิทยากรและกรรมการ จัดทําหนังสือเชิญหรือคําสั่งแต-งตั้งวิทยากร
และกรรมการ
- นําเสนอเอกสารใหผูบริหารลงนาม บันทึก นัดหมาย แจงเตือน และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย)ฝ8กอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ
- บันทึกลงรับเอกสาร หนังสือเขา หนังสือออก และแจงเอกสารใหผูเกี่ยวของ
รับทราบ
- ประสานแจงเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ของคณะกรรมการ
บริหารศูนย)ฝ8กอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ
- รวบรวมแบบประเมินผลความพึงพอใจการฝ8กอบรมของหลักสูตรต-าง ๆ ใน
แต-ละกลุ-มสาขาอาชีพ
- บันทึกขอมูลประวัติคณะกรรมการบริหารศูนย)ทดสอบฯ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ
- ติดต-อประสานงานกับทั้งหน-อยงานภายในและหน-วยงานภายนอก
(2) งานประชาสัมพันธ)
- บันทึกภาพการจัดโครงการ/กิจกรรมต-าง ๆ ของหลักสูตรต-าง ๆ
- จัดทําปIายประชาสัมพันธ)ศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตรต-างในโอกาสต-าง ๆ
- จัดทําเอกสารการประชาสัมพันธ)ศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตรต-างในโอกาส
ต-าง ๆ
- ประสานการลงข-าวกิจกรรมต-าง ๆ ของศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตรต-างใน
โอกาสต-าง ๆ กับวารสารดอนขังใหญ- ประชาสัมพันธ)ข-าวสารการดําเนินกิจกรรมของศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตร
ต-างในโอกาสต-าง ๆ ทางเว็บไซต) คลื่นวิทยุและจอLED
- จัดทําปIายคณะกรรมการบริหารศูนย)ทดสอบฯ และคณะกรรมการบริหาร
กลุ-มสาขาอาชีพฯ ใหเป$นป5จจุบัน
- จัดทําปIายหนาหองฝ8กอบรมและหองต-าง ๆ ในศูนย)ทดสอบฯ
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- จั ด ทํ า ขอมู ล ใบสมั ค ร คุ ณ สมบั ติ ผู สมั ค รเขาอบรม ของหลั ก สู ต รใหเป$ น
ป5จจุบันเพื่อใชในการรับผูเขารับการอบรม
- ประกาศอัตราค-าสมัครเขารับการฝ8กอบรมของแต-ละหลักสูตรตามประกาศฯ
- ติดต-อประสานงานกับทั้งหน-วยงานภายในและหน-วยงานภายนอก
2) หน-วยการเงินและพัสดุ
(1) งานการเงินและพัสดุ
- ดําเนินการรับสมัครและออกใบเสร็จใหแก-ผูขอเขารับการฝ8กอบรม
- นําเงินค-าลงทะเบียนส-งใหกับมหาวิทยาลัยฯ
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังว-าดวยการพัสดุ พ.ศ.
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- ดําเนินการเบิกจ-ายงบประมาณค-าตอบแทน ใชสอย วัสดุและครุภัณฑ) ที่มี
วงเงินไม-เกิน 5 แสนบาท
- การกําหนดคุณสมบัติครุภัณฑ) ที่ดิน และสิ่งก-อสรางในการของบประมาณ
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบิกจ-ายเงินทุกประเภท
- ดําเนินการเบิกค-าวิทยากรและค-ากรรมการตามระเบียบหรือประกาศฯ
- บันทึกขอมูลการเบิกจ-ายในระบบ 3D และระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ e-gp
ตามระเบียบ
- บันทึกทะเบียนควบคุมการเบิกจ-ายเงินทุกประเภท
- บันทึกบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ)ภายในศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตรต-าง ๆ
- จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีเพื่อการตรวจสอบต-อไป
- ดําเนินการลงรหัสครุภัณฑ)ของศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตรต-าง ๆ
- จัดทําทะเบียนครุภัณฑ)ของศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตรต-าง ๆ
- สรุปรายงานการใชจ-ายงบประมาณประจําไตรมาส และประจําป[ตามรหัส
งบประมาณ
- ดําเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ)ประจําป[
- ใหบริ การคํ า ปรึ กษาแนะนํ า และช- ว ยแกไขป5 ญ หาดานการเบิ กจ- า ยเงิ น กั บ
บุคลากรฯ
(2) งานนโยบายและแผน
- จัดทําแผนพัฒนากลุ-มสาขาอาชีพ ระยะ 4 ป[ แผนพัฒนาบุคลากรประจํา
กลุ-มสาขาอาชีพและหลักสูตร แผนปฏิบัติการฝ8กอบรมสาขาอาชีพฯ แผนงานพัฒนาผู
- เขารับการฝ8กอบรม แผนกลยุทธ)การเงิน แผนบริหารความเสี่ยง
- จัดเตรียมและใหขอมูลในการจัดทําคําของบประมาณแก-หลักสูตรต-าง ๆ
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- รวบรวมกิจกรรมของสาขาวิชาและฝQายต-าง ๆ เพื่อจัดทําเอกสารประกอบ
คําของบประมาณ
- จัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณประจําป[
- การขออนุมัติงบประมาณพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณประจําป[
- จัดทําเอกสารเพื่อแจงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรแก-สาขาวิชาและฝQาย
ต-าง ๆ
- การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล/กิจกรรม ของระดับหลักสูตร และกลุ-ม
สาขาอาชีพ
- ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมและการใชจ-ายงบประมาณทุกไตรมาส
- สรุปขอมูลเงินงบประมาณรายไตรมาส และสิ้นป[งบประมาณ
- รวบรวมขอมูลจากทุกหลักสูตร ทําการสรุปเพื่อจัดเก็บเป$นขอมูลพื้นฐาน
- สํารวจและวิเคราะห)ขอมูล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน)
พันธกิจ ยุทธศาสตร)ประจําป[
3) หน-วยงานวัดผลและประเมินผล
(1) งานประกันคุณภาพ
- จัดทําเอกสารงานประกันคุณภาพตามตัวบ-งชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดฯ
- แบบสอบถามความพึงพอใจต-อการใหบริการ
- ทําการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ
- จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
- จัดทํารูปเล-มสรุปโครงการ
- ติดต-อประสานงานกับทั้งหน-วยงานภายในและหน-วยงานภายนอก
(2) งานวัดผลและประเมินผล
- จัดทําเอกสารขอมูลของผูเขารับการฝ8กอบรม
- ทําการสรุปผลการทดสอบของหลักสูตรต-าง ๆ
- จัดทําวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรใหแก-ผูเขารับการฝ8กอบรมและผูที่สอบผ-านการ
ทดสอบมาตรฐานฯ
- ทําการจัดเก็บขอมูลคะแนนผูอบรมและผูสอบผ-านการทดสอบมาตรฐานฯ
- ทําการจัดส-งวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรใหกับผูเขารับการฝ8กอบรมหรือผูเขารับ
การทดสอบ
- ติดต-อประสานงานกับทั้งหน-วยงานภายในและหน-วยงานภายนอก
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9.2.2 งานทดสอบทักษะอาชีพ
1) หน-วยบริหารทั่วไป
(1) งานสารบรรณ
- งานสารบรรณ จัดระบบงานเอกสาร แฟIมงาน จัดทําสารบรรณแฟIมงานใน
กลุ-มสาขาอาชีพ
- รับ-ส-งเอกสาร จัดเก็บ และทําลายเอกสารประจําป[
- จัดพิมพ)เอกสารต-าง ๆ หนังสือราชการ บันทึกขอความ คําสั่ง ฯลฯ
- ประสานวิทยากรและกรรมการ จัดทําหนังสือเชิญหรือคําสั่งแต-งตั้งวิทยากร
และกรรมการ
- นําเสนอเอกสารใหผูบริหารลงนาม บันทึก นัดหมาย แจงเตือน และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย)ฝ8กอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ
- บันทึกลงรับเอกสาร หนังสือเขา หนังสือออก และแจงเอกสารใหผูเกี่ยวของ
รับทราบ
- ประสานแจงเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ของคณะกรรมการ
บริหารศูนย)ฝ8กอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ
- รวบรวมแบบประเมินผลความพึงพอใจการฝ8กอบรมของหลักสูตรต-าง ๆ ใน
แต-ละกลุ-มสาขาอาชีพ
- บันทึกขอมูลประวัติคณะกรรมการบริหารศูนย)ทดสอบฯ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ
- ติดต-อประสานงานกับทั้งหน-อยงานภายในและหน-วยงานภายนอก
(2) งานประชาสัมพันธ)
- บันทึกภาพการจัดโครงการ/กิจกรรมต-าง ๆ ของหลักสูตรต-าง ๆ
- จัดทําปIายประชาสัมพันธ)ศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตรต-างในโอกาสต-าง ๆ
- จัดทําเอกสารการประชาสัมพันธ)ศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตรต-างในโอกาส
ต-าง ๆ
- ประสานการลงข-าวกิจกรรมต-าง ๆ ของศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตรต-างใน
โอกาสต-าง ๆ กับวารสารดอนขังใหญ- ประชาสัมพันธ)ข-าวสารการดําเนินกิจกรรมของศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตร
ต-างในโอกาสต-าง ๆ ทางเว็บไซต) คลื่นวิทยุและจอLED
- จัดทําปIายคณะกรรมการบริหารศูนย)ทดสอบฯ และคณะกรรมการบริหาร
กลุ-มสาขาอาชีพฯ ใหเป$นป5จจุบัน
- จัดทําปIายหนาหองฝ8กอบรมและหองต-าง ๆ ในศูนย)ทดสอบฯ
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- จั ด ทํ า ขอมู ล ใบสมั ค ร คุ ณ สมบั ติ ผู สมั ค รเขาอบรม ของหลั ก สู ต รใหเป$ น
ป5จจุบันเพื่อใชในการรับผูเขารับการอบรม
- ประกาศอัตราค-าสมัครเขารับการฝ8กอบรมของแต-ละหลักสูตรตามประกาศฯ
- ติดต-อประสานงานกับทั้งหน-วยงานภายในและหน-วยงานภายนอก
2) หน-วยการเงินและพัสดุ
(1) งานการเงินและพัสดุ
- ดําเนินการรับสมัครและออกใบเสร็จใหแก-ผูขอเขารับการฝ8กอบรม
- นําเงินค-าลงทะเบียนส-งใหกับมหาวิทยาลัยฯ
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังว-าดวยการพัสดุ พ.ศ.
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- ดําเนินการเบิกจ-ายงบประมาณค-าตอบแทน ใชสอย วัสดุและครุภัณฑ) ที่มี
วงเงินไม-เกิน 5 แสนบาท
- การกําหนดคุณสมบัติครุภัณฑ) ที่ดิน และสิ่งก-อสรางในการของบประมาณ
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบิกจ-ายเงินทุกประเภท
- ดําเนินการเบิกค-าวิทยากรและค-ากรรมการตามระเบียบหรือประกาศฯ
- บันทึกขอมูลการเบิกจ-ายในระบบ 3D และระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ e-gp
ตามระเบียบ
- บันทึกทะเบียนควบคุมการเบิกจ-ายเงินทุกประเภท
- บันทึกบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ)ภายในศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตรต-าง ๆ
- จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีเพื่อการตรวจสอบต-อไป
- ดําเนินการลงรหัสครุภัณฑ)ของศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตรต-าง ๆ
- จัดทําทะเบียนครุภัณฑ)ของศูนย)ทดสอบฯ และหลักสูตรต-าง ๆ
- สรุปรายงานการใชจ-ายงบประมาณประจําไตรมาส และประจําป[ตามรหัส
งบประมาณ
- ดําเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ)ประจําป[
- ใหบริ การคํ า ปรึ กษาแนะนํ า และช- ว ยแกไขป5 ญ หาดานการเบิ กจ- า ยเงิ น กั บ
บุคลากรฯ
(2) งานนโยบายและแผน
- จัดทําแผนพัฒนากลุ-มสาขาอาชีพ ระยะ 4 ป[ แผนพัฒนาบุคลากรประจํา
กลุ-มสาขาอาชีพและหลักสูตร แผนปฏิบัติการฝ8กอบรมสาขาอาชีพฯ แผนงานพัฒนาผู
- เขารับการฝ8กอบรม แผนกลยุทธ)การเงิน แผนบริหารความเสี่ยง
- จัดเตรียมและใหขอมูลในการจัดทําคําของบประมาณแก-หลักสูตรต-าง ๆ
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- รวบรวมกิจกรรมของสาขาวิชาและฝQายต-าง ๆ เพื่อจัดทําเอกสารประกอบ
คําของบประมาณ
- จัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณประจําป[
- การขออนุมัติงบประมาณพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณประจําป[
- จัดทําเอกสารเพื่อแจงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรแก-สาขาวิชาและฝQาย
ต-าง ๆ
- การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล/กิจกรรม ของระดับหลักสูตร และกลุ-ม
สาขาอาชีพ
- ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมและการใชจ-ายงบประมาณทุกไตรมาส
- สรุปขอมูลเงินงบประมาณรายไตรมาส และสิ้นป[งบประมาณ
- รวบรวมขอมูลจากทุกหลักสูตร ทําการสรุปเพื่อจัดเก็บเป$นขอมูลพื้นฐาน
- สํารวจและวิเคราะห)ขอมูล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน)
พันธกิจ ยุทธศาสตร)ประจําป[
3) หน-วยงานวัดผลและประเมินผล
(1) งานประกันคุณภาพ
- จัดทําเอกสารงานประกันคุณภาพตามตัวบ-งชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดฯ
- แบบสอบถามความพึงพอใจต-อการใหบริการ
- ทําการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ
- จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
- จัดทํารูปเล-มสรุปโครงการ
- ติดต-อประสานงานกับทั้งหน-วยงานภายในและหน-วยงานภายนอก
(2) งานวัดผลและประเมินผล
- จัดทําเอกสารขอมูลของผูเขารับการฝ8กอบรม
- ทําการสรุปผลการทดสอบของหลักสูตรต-าง ๆ
- จัดทําวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรใหแก-ผูเขารับการฝ8กอบรมและผูที่สอบผ-านการ
ทดสอบมาตรฐานฯ
- ทําการจัดเก็บขอมูลคะแนนผูอบรมและผูสอบผ-านการทดสอบมาตรฐานฯ
- ทําการจัดส-งวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรใหกับผูเขารับการฝ8กอบรมหรือผูเขารับ
การทดสอบ
- ติดต-อประสานงานกับทั้งหน-วยงานภายในและหน-วยงานภายนอก
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10. กลุมงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
มีหนาที่วางระบบกลไก กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา และการบริหาร
ตั้งแต-ระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต-เริ่มวางแผน (Plan) จัดทํา (Do)
ตรวจสอบ (Check) ประเมินปรับปรุง (Act) จนสิ้นสุดเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอย-างต-อเนื่อง ตาม
มาตรฐานที่กําหนด พรอมทั้งสามารถเผยแพร-สู-สาธารณชน อีกทั้งทําหนาที่ วิเคราะห)และสังเคราะห)เกณฑ)
การประเมินมาตรฐานชาติและสากล เพื่อเขาจัดอันดับประเทศ และของโลก และเป$นศูนย)ขอมูลสารสนเทศ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร โดยมีภาระงานของกลุ-มงานพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษา
1. ดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพ พรอมทั้งพัฒนาคุณภาพองค)กรเพื่อเขาสู-การจัดอันดับ และเป$นคลังขอมูลสารสนเทศตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
2. รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของกลุ-มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
ใหบรรลุตามเปIาหมายของมหาวิทยาลัย
3. จัดทําและพัฒนากลไกควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ที่มีผลต-อคุณภาพการศึกษา และ
เกณฑ)มาตรฐานประเมินอื่น ๆ พรอมทั้งกํากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานของหน-วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
4. กํ า หนดเปI า หมายและขอบข- า ยการตรวจสอบคุ ณภาพภายในใหเป$ น ไปตามนโยบายและ
แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. ประสานงานกับหน-วยงานในมหาวิทยาลัย ตนสังกัด และหน-วยงานภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพองค)กร
6. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหน-วยงานในมหาวิทยาลัย
7. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากหน-วยงานภายนอก
8. รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน-วยงานต-อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
9. จัดรวบรวมเอกสารและฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชในการศึกษา
คนควาและอางอิงของบุคลากร
10. จัดทําดัชนีชี้วัดและเกณฑ)ตัดสินกลางของมหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษา
แห-งชาติ เกณฑ)การประเมินเพื่อการจัดอันดับในประเทศ เช-น IQA, EQA, SCD, ITA เป$นตน และเกณฑ)
การประเมินการจัดอันดับของโลก เช-น SDGs (THES), QS, UI Green Metric เป$นตน
11. ใหความร-วมมือและประสานงานการจัดทําดัชนีชี้วัดและเกณฑ)ตัดสินของหน-วยงานต-าง ๆ
ตามความเหมาะสมของลักษณะงานในหน-วยงานนั้น ๆ
12. รั บ ผิ ด ชอบงานดานการพั ฒ นาบุ ค ลากร ฝ8 ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร/สั ม มนา ดานคุ ณ ภาพ
การศึกษา และเกณฑ)มาตรฐานประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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13. ดูแลและรับผิดชอบงานใหความรูและความเขาใจแก-บุคลากรในมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณภาพ
การศึกษา และเกณฑ)มาตรฐานประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
14. สังเคราะห) และออกแบบการจัดทําและพัฒนาระบบและเครื่องมื อการตรวจสอบคุ ณภาพ
การศึกษา และเกณฑ)มาตรฐานประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
15. ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของหน-วยงานต-าง ๆ ทุกระดับ
16. พัฒนา รวบรวมและประมวลขอมูลสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
กลุ-มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการแบ-งส-วนงานออกเป$น
3 ส-วน คือ งานบริหารทั่วไป งานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ และงานพัฒนาคุณภาพสู-สากล โดยมี
ภาระหนาที่ ดังนี้
10.1 แผนภูมิโครงสรางกลุมงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา

10.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในกลุมงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มีดังนี้
10.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยธุรการ สารบรรณ และพัสดุ
(1) พิมพ)เอกสาร รายงาน และร-างโตตอบหนังสืองานต-าง ๆ ของกลุ-มงานพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษา จัดทํางบประมาณของกลุ-มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และงานที่ไดรับ
มอบหมาย
(2) ดําเนินการรับและส-งหนังสือเขาและหนังสือออก
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(3) จั ด เก็ บ เอกสารที่ ส- ง มาถึ ง กลุ- ม งานพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
ประสานงานดานเอกสารในหน-วยงานต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(4) ทําหนังสือขออนุมัติ ขอเบิก ขอซ-อมแซมอุปกรณ)และเครื่องใชในสํานักงาน และ
ค-าตอบแทนของคณะกรรมการฯ
(5) จัดทําคําสั่งแต-งตั้งคณะกรรมการของหน-วยงานกลางและหน-วยงานที่เกี่ยวของ
(6) ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร /คณะ
สํานัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย
(7) จัดทําปฏิทินประจําป[การศึกษาของกลุ-มพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
(8) จั ด ทํ า หนั ง สื อ เอกสารและคู- มื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย เช- น คู- มื อ ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา คู-มือการจัดการความรู คู-มือเกณฑ)การประเมินอื่น ๆ เป$นตน
(9) ใหความร-วมมือและประสานงานกับทุกหน-วยงานในการจัดส-งผลการดําเนินงาน
ของหน-วยงาน
2) หน-วยประชุม/เลขานุการ
(1) จั ด ทํ า แผนงานการประชุ ม สั มมนา และฝ8 กอบรมของกลุ- ม งานพั ฒ นาระบบ
คุณภาพการศึกษา
(2) รับผิดชอบการจัดประชุม สัมมนา และฝ8กอบรม เรื่องคุณภาพการศึกษา และ
เกณฑ)ประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) บริหารงานประชุมไดแก- จัดวาระการประชุมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม จัดทํารายงานการประชุม
(4) ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบการใหบริ ก ารสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกแก- ค ณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(5) ใหความร-วมมือและประสานงานกับหน-วยงานในมหาวิทยาลัยในการจัดประชุม
สัมมนา และฝ8กอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
(6) ดําเนินงานประสานงานกับผูเกี่ยวของ ประสานงานกับสถานที่ เตรียมอุปกรณ)
อาหารและเครื่องดื่ม
3) หน-วยแผนงาน/โครงการ งบประมาณ
(1) จัดทําแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ แต-ละป[ พรอมทั้ง จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เช-น โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
เป$นตน
(2) จัดรวบรวมเอกสาร รายงานผลประจําป[ และสรุปผลเป$นรายไตรมาส และ
รายงานใหผูเกี่ยวของพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต-อไป
(3) จั ด ทํ า งบประมาณรายจ- า ยประจํ า ป[ ทั้งงบประมาณแผ- น ดิ น และงบประมาณ
รายจ-ายจากรายได
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(4) ดําเนินการควบคุมดูแลเงินทดรองจ-าย และจัดทํางบรายเดือน
4) หน-วยประชาสัมพันธ)
(1) ประชาสั ม พั น ธ) แ ละเผยแพร- กิ จ กรรมการคุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก- บุ ค ลากร
หน-วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทุกช-องทาง
(2) จัดทําเครือข-ายสารสนเทศและใหบริการขอมูลที่เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษา
ใหแก-หน-วยงานภายในมหาวิทยาลัย
(3) รวบรวมขอมูลจัดทําเอกสาร ข-าว QAPBRU เผยแพร-ทุกหน-วยงาน และจัดทํา
เว็บไซต) แกไขขอมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาใหเป$นป5จจุบัน
5) หน-วยประเมินตาม พรบ.ราชภัฏ พ.ศ.2547
(1) จัดทํากระบวนการประเมินติดตาม และตรวจสอบ ผลงานของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติราชภัฏ พ.ศ.2547
(2) จัดทํากระบวนการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
6) หน-วยการจัดการความรู
(1) รวบรวมองค)ความรูต-าง ๆ ที่มีภายในมหาวิทยาลัย นํามาเผยแพร-เป$นลายลักษณ)
อักษร
(2) นํ า เสนอสรุ ป ขอมู ล ผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ป[ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ต- อ สภา
มหาวิทยาลัย / ควบคุมการทํารายงานประจําป[มหาวิทยาลัย ในรูปแบบสารสนเทศ
(3) รวบรวมขอมูลจากแหล-งต-าง ๆ และควบคุมการจัด ทํารายงานประจํ าป[ หรือ
รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย และอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) ทําวิจัยประเมินผลระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห)
ขอมูลดวยคอมพิวเตอร)
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
10.2.2 งานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
1) หน- ว ยบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ สํ า นั ก /สถาบั น และระดั บ
มหาวิทยาลัย
(1) ดู แลและรั บ ผิ ด ชอบงานดานการพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
(2) จัดทําและพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
(3) ใหความร- ว มมื อ และประสานงานกั บ ทุ ก หน- ว ยงานในการจั ด ทํ า รายงานการ
ประเมินตนเอง
(4) จัดทํารายงานการประเมิ น ตนเองของมหาวิ ทยาลั ยเพื่ อรั บ การตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก
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(5) จั ด ทํ า และพั ฒ นาระบบและเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
(6) จัดทําและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป$นระยะ ๆ อย-างต-อเนื่อง
(7) ออกแบบ ฟอร) ม ต- า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วของกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เช- น
แบบฟอร)ม SAR
2) หน-วยประสานเครือข-ายอุดมศึกษา
(1) แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือข-ายดานการประกันคุณภาพการศึกษา แลวนําแนว
ปฏิบัติที่ดีมาประยุกต)ใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) รวบรวมองค)ความรูประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดแลกเปลี่ยนกับเครือข-าย หรือ
ที่ไดจากประสบการณ)ตรง จัดทําเป$นลายลักษณ)อักษร
(3) ประสานงานกับเครือข-ายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
3) หน-วยฝ8กอบรม/สัมมนา
(1) จัดทําแผนการฝ8กอบรม / การสัมมนาในรอบป[
(2) จัดฝ8กอบรมและใหความรูแก-บุคลากรในมหาวิทยาลัยเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4) หน-วยพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพ
(1) ทําการวิจัยติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป[ และผูไดรับการ
ฝ8กอบรมเป$นผูประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ)ที่กําหนด
(3) ติดต-อและประสานงานกับหน-วยงานภายนอก เพื่อส-งบุคลากรไปพัฒนาตนเอง
ดานการประกันคุณภาพ
5) หน-วยประเมินคุณภาพการศึกษา
(1) จัดทําการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อรับการ
ประเมินจากหน-วยงานภายในและภายนอก
(2) ติ ด ต- อและประสานงานกั บ หน- วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย เพื่ อ
ขอรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตร คณะ/สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย
(3) จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของหน-วยงานต-าง ๆ ทุกระดับ
(4) ทําหนาที่เลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา
(5) จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการตรวจสอบ/ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของทุ ก
หน-วยงาน
(6) ติดตามการแกไขผลพิจารณา ขอมูลยอนกลับของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ
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10.2.3 งานพัฒนาคุณภาพระดับสากล
1) หน- ว ยบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ สํ า นั ก /สถาบั น และระดั บ
มหาวิทยาลัย
(1) ศึ ก ษาเกณฑ) ก ารประเมิ น ในระดั บ สากลต- า ง ๆ เช- น การจั ด อั น ดั บ โดย
Webometrics Ranking of World Universities การจัดอันดับโดยนิตยสารไทมส)ไฮเออร)เอดูเคชันซัปพลี
เ ม น ต) : The Times Higher Education World University Rankings ( THES) ก า ร จั ด อั น ดั บ โ ด ย
University Ranking by Academic Performance ห รื อ “ URAP” ก า ร จั ด อั น ดั บ โ ด ย SCImago
Institutions Ranking (SIR) การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดย Quacquarelli Symonds (QS) การจั ด
อั น ดั บ โดย UI Green Metric World University การจั ด อั น ดั บ เว็ บ ไซต) ม หาวิ ท ยาลั ย โดย 4ICU :
International Colleges & Universities ก า ร จั ด อั น ดั บ โ ด ย Round University Rankings ( RUR)
เป$นตน
(2) จัดทําความเชื่อมโยงเกณฑ)การประเมินต-าง ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเขาร-วมการจัดอันดับของ
โลก
(4) รับผิดชอบส-งเสริมการปรับปรุงคุณภาพเพื่อยกระดับผลการดําเนินงานสู-ความ
เป$นเลิศ
(5) รวบรวมและเผยแพร-องค)ความรูที่จําเป$นต-อการยกระดับผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
(6) พัฒนา วางแผน และติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัด
อันดับของโลก
(7) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยของเกณฑ)การประเมินระดับ
สากล รายงานต-อมหาวิทยาลัย
(8) ออกแบบเครื่องมือการเก็บผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ใหเชื่อมโยงกับ
เกณฑ)การประเมินต-าง ๆ ที่เกี่ยวของ ในระดับสากล
(9) สังเคราะห)ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัด
อันดับของโลก
(10) ใหความร-วมมือและประสานกับหน-วยงานภายใน ในการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับของโลก
2) หน-วยวิเคราะห) และออกแบบผลดําเนินงานสู-การจัดอันดับภายในประเทศ
(1) ออกแบบเครื่องมือการเก็บผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ใหเชื่อมโยงกับ
เกณฑ)การประเมินต-าง ๆ ที่เกี่ยวของ ในระดับประเทศ
(2) สังเคราะห)ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัด
อันดับในระดับประเทศ
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(3) ใหความร-วมมือและประสานกับหน-วยงานภายใน ในการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับในระดับประเทศ
(4) จัดทําเกณฑ)การประเมิน และออกแบบรายงานผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศน)
ของมหาวิทยาลัย ทุกป[อย-างต-อเนื่อง
3) หน-วยจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(1) จัดทําเครือข-ายสารสนเทศและใหบริการขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหแก-หน-วยงานภายในมหาวิทยาลัย
(2) พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร /คณะ/สํานัก/สถาบัน และใหคําแนะนําในการกรอกขอมูล
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต-อการดําเนินงานคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู-ความเป$นเลิศ (ในระดับสากล)
(4) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเหมาะสมกับกิจกรรมคุณภาพการศึกษา ทั้ง
3 ดาน ไดแก- การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษา
(5) จัดทําและพัฒนาเครื่ องมื อในการติดตามและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคุ ณภาพ
การศึกษา
(6) รวบรวมจัดทําฐานขอมูล (Common Data set) ส-งสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร) วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
(7) กรอกรายงานผลคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ผ- า นระบบ CHE QA Online ส- ง
หน-วยงานตนสังกัด (อว.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(8) กรอกรายงานผลคุณภาพการศึกษาภายนอกผ-านระบบ Auto mated QA ส-ง
สมศ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(9) ประมวลผลดําเนินงานตลอดป[ของมหาวิทยาลัย
(10) จัดทําขอมูล สรุปผลนําเสนอในรูปแบบสารสนเทศ ต-อคณะกรรมการประเมิน
และผูบริหารที่เกี่ยวของ
(11) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
(12) สังเคราะห)ขอมูลผลดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบสารสนเทศที่เ ขาใจ
ง-าย เช-น Podcast , VTR , Clip Video เป$นตน เสนอต-อผูบริหาร และเผยแพร-สู-สาธารณชน
(13) ประสานงานและรายงานผลการดําเนินงานผ-านระบบประเมินต-าง ๆ ที่จัดอันดับ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(14) ประสานกั บ ศู น ย) ป ระเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร- ง ใสของหน- ว ยงานภาครั ฐ
สํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อรับทราบหลักเกณฑ)การตรวจประเมิน และใหคําปรึกษาในแต-ละดัชนี
(14) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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11. หนวยงานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน- ว ยงาน และเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติไดตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน วางแผนการตรวจสอบภายใน
และแผนปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ คําปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในกําหนด และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต-ออธิการบดี ใหคําปรึกษาแนะนําและให
ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การออกแบบระบบงาน และวิธีการต-าง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเป$นไป
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับต-าง ๆ ของทางราชการ และดานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การบริหารความเสี่ยงแก-ผูบริหาร
11.1 แผนภูมิโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน

11.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในหนวยงานตรวจสอบภายใน มีดังนี้
11.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยธุรการ
(1) ควบคุมดูแลงานสารบรรณของหน-วยงาน
(2) พิมพ)หนังสือราชการของหน-วยงาน รวมทั้งจัดเก็บเอกสารราชการใหเป$นระบบ
(3) จัดทํารายงานการประชุมของหน-วยงาน
(4) ติดต-อประสานงานกับบุคคลหรือหน-วยงานที่เกี่ยวของ
(5) ติ ด ตามเอกสารการรายงานผลหรือเอกสารอื่ น ๆ ที่ เ สนอหั ว หนาส- วนราชการ
ทราบ/อนุมัติ/สั่งการ เพื่อนํามาจัดเก็บและดําเนินการในขั้นตอนต-อไป
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(6) ติดตามเอกสารรายงานตอบกลับจากหน-วยรับตรวจที่ล-วงเลยระยะเวลาในการ
จัดส-ง
2) หน-วยพัฒนาบุคลากร
(1) วิ เ คราะห) กรอบอั ต รากํ า ลั ง และภาระงาน รวมทั้ งบริ ห ารกรอบอั ต รากํ า ลั งให
เหมาะสม และเพียงพอต-อการปฏิบัติงาน
(2) จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
(3) บริหารจัดการใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผน
(4) สรุปผลการพัฒนาบุคลากรภายในหน-วยงาน
3) หน-วยวิเคราะห)งบประมาณ การเบิกจ-าย และการบริหารพัสดุ
(1) วิเคราะห)และจัดทํางบประมาณของหน-วยงาน
(2) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ การขออนุมัติไปราชการ รวมถึงการเบิกจ-ายของ
หน-วยงาน
(3) ควบคุมการใชจ-ายเงินงบประมาณของหน-วยงาน
(4) ควบคุมดูแลพัสดุ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุและจําหน-ายพัสดุประจําป[
4) หน-วยประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
(1) จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน-วยตรวจสอบภายใน
(2) รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อใชประกอบการตรวจประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ
(3) จัดส-งไฟล)ขอมูลและประสานกับผูตรวจ
5) หน-วยประชาสัมพันธ)ขอมูลและดูแลระบบสารสนเทศ
(1) ประชาสัมพันธ)ขอมูลข-าวสารของหน-วยตรวจสอบผ-านสื่อออนไลน)ต-าง ๆ หรือ
เอกสารเผยแพร-อื่น ๆ
(2) ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต)ของหน-วยตรวจสอบภายใน
6) หน-วยประกันคุณภาพการศึกษา/ITA
(1) เขาร-วมการประชุมคณะทํางานวิเคราะห)และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย เพื่อร-วมแลกเปลี่ยน ใหคําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเป$นไปตามเกณฑ)การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ-งชี้ที่ 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัย เกณฑ)ขอที่ 4
(2) ประสานงานกั บผูรวบรวมขอมูล ITA เพื่อทําความเขาใจขอบเขตในการจั ด ส- ง
ขอมู ล ที่ ใชประกอบการประเมิ นตั วชี้ วัด ย-อยที่ 9.2 การบริ ห ารงาน (O9, O13 – O17) รวมถึ งการวาง
แผนการดํ า เนิ น งาน วิ เ คราะห) ข อมู ล รวบรวมและตรวจสอบความถู ก ตอง ครบถวนของขอมู ล และ
ดําเนินการจัดส-งขอมูลใหกับผูรวบรวมขอมูล ITA
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11.2.2 งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
1) หน-วยตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
(1) กําหนดกลยุทธ) นโยบาย กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมของ
หน-วยตรวจสอบภายใน
(2) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบ
ประจําป[
(3) รวบรวม/สํารวจขอมูลต-าง ๆ เบื้องตนและจัดเตรียมขอมูลเอกสารต-าง ๆ ของ
หน-วยรับตรวจ แลวจึงวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป[
(4) จัดทํากระดาษทําการ เพื่อใชในขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(5) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบแลว ไดแก(1) ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุ (2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (3) ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (4) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) สอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง (6) ตรวจสอบการบริหาร (7) งานตรวจสอบพิเศษ
(6) สรุปผลและรวบรวมขอมูล หลักฐานต- าง ๆ จากกระดาษทํา การที่ ไดจากการ
ปฏิบัติงาน
(7) สอบทานผลการตรวจสอบ วิเคราะห)ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ และจัดทํา
หนังสือชี้แจงผลการตรวจสอบพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ เพื่อการแกไขปรับปรุง และจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอหัวหนาส-วนราชการ
(8) จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ง านติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
ขอเสนอแนะของหน-วยตรวจสอบภายใน
(9) ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหน-วยรับตรวจว-าไดปฏิบัติ
หรือยังมิไดมีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
(10) จัดทํากระดาษทํ าการติด ตามผลการดํา เนิ นงานตามขอเสนอแนะของหน- ว ย
ตรวจสอบภายใน
(11) ประเมินผลการดําเนินงานและรวบรวมขอมูล หลักฐานประกอบการรายงานผล
ของหน-วยรับ ตรวจตามประเด็น ขอตรวจพบในกระดาษทํ า การที่ ไดจากการปฏิบั ติงานตรวจสอบ และ
สรุปผลการดําเนินงานของหน-วยรับตรวจและจัดทํารายงานผลเสนอต-อหัวหนาหน-วยตรวจสอบภายในสอบ
ทาน แลวจึงเสนอใหหัวหนาส-วนราชการทราบและสั่งการต-อไป
(12) ใหความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน-วยงานในรายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (ตามแบบ ปค.6)
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2) หน-วยรายงานผล
(1) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบของหน-วยรับตรวจ
(2) จั ด ทํ า รายงานผลการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามขอเสนอแนะของหน- ว ย
ตรวจสอบภายในที่ไดใหขอเสนอแนะไวในป[ก-อน
(3) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แต-ละไตรมาส
(4) จัดทํารายงานประจําป[
(5) ประเมิ น ความพึ งพอใจจากผู มี ส- ว นไดส- ว นเสี ย และสรุ ป ผลการประเมิ น เสนอ
หัวหนาส-วนราชการ
(6) จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)
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12. คณะครุศาสตรคณะครุศาสตร)เป$นส-วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตสวายครูในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู การพัฒนางานวิจัย เนนบริการทางวิชาการแก-ชุมชนและ
ทองถิ่น ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค)กรใหมีประสิทธิภาพเพื่ อ
สนั บ สนุ น ส- งเสริ มการปฏิ บั ติ งานใหบรรลุ เ ปI า หมายและเกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ต ามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ทยาลั ย
ป5จจุบันคณะครุศาสตร)บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการ
บริหารคณะและโปรแกรมวิชา
12.1 แผนภูมิโครงสรางหนวยงานคณะครุศาสตร-

12.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในคณะครุศาสตร- มีดังนี้
12.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยธุรการและสารบรรณ
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และประสานงานทั่วไปของคณะครุศาสตร)
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช-วยอํานวยการ ประสานงาน และงานเลขานุการบริหาร
ของคณะครุศาสตร)
(3) ดํ า เนิ น งานเลขานุ ก ารของคณบดี รองคณบดี ทํ า หนาที่ ต รวจสอบวิ เ คราะห)
กลั่นกรองเอกสาร หนังสือราชการของสํานักงานที่เกี่ยวของ ก-อนนําเสนอผูบริหาร
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(4) ศึ ก ษา วิ เ คราะห) และจั ด เตรี ย มขอมู ล ประกอบการพิ จ ารณาสรุ ป เรื่ อ งหรื อ
ประเด็นเสนอต-อผูบริหาร เพื่อทราบหรือประกอบการพิจารณาสั่งการ
(5) จัดพิมพ)ประกาศ คําสั่ง ของคณะครุศาสตร) และมหาวิทยาลัยในส-วนงานของ
คณะครุศาสตร)
(6) ประสานงานส- ว นราชการทั้ ง ภายในและภายนอก ประสานการกํ า หนดการ
ประชุมกับหน-วยงานอื่นที่เกี่ยวของ เตรียมขอมูลที่จําเป$นเขาประชุมรายงานการพิจารณาสั่งการใหคณบดี
หรือหัวหนาหน-วยงานในส-วนกลางทราบ
(7) จัดเก็บ บํารุงรักษา บริการการยืม และการทําลายหนังสือราชการตามระเบียบ
ราชการ รวมทั้งจัดทําทะเบียนรับ-ส-ง สมุดเยี่ยม สมุดตรวจการพรอมสรุปผลการตรวจเยี่ยม
(8) ตรวจสอบวิเคราะห)กลั่นกรองงาน เอกสาร หนังสือราชการของทุกหน-วยงาน
ก-อนนําเสนอผูบริหารที่กํากับดูแลในเบื้องตนติดตามประสานงานขอมูลจากหน-วยงานเพิ่มเติม เพื่อเป$น
ขอมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยหรือสั่งการของผูบริหาร
(9) จั ด ประชุ ม บุ ค ลากรของคณะ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะ ประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะและประชุมอื่น ๆ ตามที่ผูบริหารมอบหมายและสั่งการ
(10)ปฏิบัติงานร-วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน-วยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยบริหารงานบุคคล
(1) งานบริหารงานบุคคลของคณะครุศาสตร) รับผิดชอบ การประเมินทดลองงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ การประเมินการต-อสัญญาจางพนักงาน การจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ การต-ออายุขาราชการพลเรือน
(2) งานดานทะเบียนประวัติ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทํา ประวัติบุคลากร
ภายในคณะครุศาสตร) ทั้งขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานชั่วคราว
(3) กําหนดคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน
(4) สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ พนักงานชั่วคราว
(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือน
3) หน-วยการเงิน บัญชี และพัสดุ
(1) จัดทํารายละเอียดจัดซื้อจัดจางของหน-วยงาน
(2) จัดทําขออนุมัติซื้อจาง
(3) จัดทําละเอียดการเบิกฎีกา
(4) ใหขอมูลการบริหาร การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ รวมถึงแนวทางการวาง
แผนการใชงบประมาณอย-างมีประสิทธิภาพ โปร-งใส- ตรวจสอบได
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(5) จัดทําแผนกลยุทธ)การเงิน
(6) ใหขอมู ล การบริ ห าร การจั ด สรรทรั พยากร งบประมาณ รวมถึ งแนวทางการ
วางแผน การใชงบประมาณอย-างมีประสิทธิภาพ โปร-งใส- ตรวจสอบได
(7) จัดทํารายงานการทางการเงิน เสนอต-อคณะกรรมการบริหารคณะ
(8) ร- ว มกั บ ผู บริ ห ารคณะติ ด ตามผลการใชงบประมาณใหเป$ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการ
4) หน-วยประชาสัมพันธ)
(1) ประชาสัมพันธ)กิจกรรม/ประกาศใหกับนักศึกษาในคณะครุศาสตร)ทราบ ผ-าน
ช-องทาง เว็บไซต)ของคณะครุศาสตร) Facebook line บอร)ดประชาสัมพันธ)ของคณะครุศาสตร)
(2) ประชาสัมพันธ)กิจกรรม/ประกาศ/ คําสั่ง ใหกับบุคลากรในคณะครุศาสตร)ทราบ
ผ-านช-องทาง เว็บไซต)ของคณะครุศาสตร) Facebook line,บอร)ดประชาสัมพันธ)ของคณะครุศาสตร)
(3) ประสานงานและดําเนินการงานพิธีการต-าง ๆ ของคณะครุศาสตร)
5) หน-วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(1) ประสานงานยานพาหนะในการเดินทางไปราชการของอาจารย)และบุคลากรของ
คณะครุศาสตร)
(2) ดูแล/ประสานงานหองประชุม การจองหองประชุมของคณะครุศาสตร)และของ
มหาวิทยาลัย
(3) ดูแลการจองหองเรียนเพื่อจัดกิจกรรมหรือใชในการเรียนการสอนนอกตาราง
เรียน
(4) ดูแลการจัดหองเรียนในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและการสอบ
6) หน-วยนโยบายและแผน
(1) ร-วมประเมินแผนและการดําเนินการโครงการและแผนการปฏิบัติราชการพรอม
ทั้งนําผลการประเมินมาปรับปรุงในการจัดทําแผนป[งบประมาณถัดไป
(2) ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระดับระดับมหาวิทยาลัย
(3) จัดประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระดับคณะ /สาขา เพื่อจัดทํารายละเอียด
คําขอตั้ง งบประมาณตามยุทธศาสตร)
(4) จัดทําแผนของบลงทุน/ครุภัณฑ) ของคณะและสาขาวิชา
(5) จัดทําปฏิทินการจัดทํางบประมาณของคณะ
(6) รวมวิพากษ)เพื่อสะทอนการปฏิบัติงาน โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
พรอมจัดทําหนังสือเชิญ และจัดทํารายงานการประชุม
(7) ร-วมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
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7) หน-วยประกันคุณภาพและควบคุมภายใน
(1) พัฒนางานและกํากับติดตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
(2) รวบรวมขอมูล หลักฐานที่สะทอนคุณภาพการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
(3) ประสาน/จัดเตรียมสถานที่ พรอมอํานวยความสะดวกในการประเมินคุ ณภาพ
การศึกษาระดับสาขา และระดับคณะ
(4) นําผลการประเมิน/ผลการประกันคุณภาพไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน
12.2.2 งานวิชาการและบริการ
1) หน-วยวิชาชีพและฝ8กประสบการณ)
(1) สํารวจและรวบรวมขอมูลโรงเครือข-ายฝ8กประสบการณ)วิชาชีพครูใหเป$นไปตาม
เกณฑ)และเป$นป5จจุบัน
(2) ประสานงานฝ8กประสบการณ)ระหว-างคณะครุศาสตร) สาขาวิชา (4 คณะที่ผลิต
ครู) กับโรงเรียนเครือข-ายฯ
(3) รวบรวมและสรุปผลการฝ8กประสบการณ)วิชาชีพครูจากสถานศึกษา เพื่อส-งให
ประธานสาขา (4 คณะที่ผลิตครู)
(4) เป$นผูช-วยเลขานุการคณะกรรมการฯ พัฒนาการฝ8กประสบการณ)วิชาชีพครูร-วม
ประชุม
(5) ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศงานการฝ8กประสบการณ)วิชาชีพครู
(6) ออกหนังสือสํารวจความตองการนักศึกษาฝ8กประสบการณ)วิชาชีพครู
(7) ออกหนังสือส-งตัวนักศึกษาฝ8กประสบการณ)วิชาชีพครู/แบบตอบรับนักศึกษาฝ8ก
ประสบการณ)วิชาชีพครู 12 สาขา
2) หน-วยวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
(1) ดูแลการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(2) การรับสมัคร คัดเลือก นักศึกษาเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(3) ประสานงาน กับฝQายบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน
(4) ดูแล/ประสานงานกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในการขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพของบัณฑิตศึกษา
(5) ดูแล/ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ)/สารนิพนธ)ของนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึ กษา
ต-าง ๆ ของบัณฑิตศึกษา
3) หน-วยกิจการนักศึกษาและส-งเสริมวัฒนธรรม
(1) จัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวและใหคําปรึกษาดานวิชาการการใชชีวิตและการ
เขาสู-อาชีพแก-นักศึกษา
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(2) จัดบริการขอมูลต-าง ๆ แก-นักศึกษา เช-น ดานทุนการศึกษา ทุนกูยืมการศึกษา
แหล-งทุนการศึกษาต-อการบริการจัดหางาน แหล-งขอมูลการฝ8กประสบการณ)วิชาชีพ
(3) ดูแล คัดเลือกการใหทุนนักศึกษา
(4) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานแก-นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษา
(5) สนับสนุนการเขาร-วมแข-งขันทักษะวิชาการและงานกีฬาทุกระดับ
(6) จัดบริการขอมูลข-าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันแก-ศิษย)เก-า
(7) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (1) ดานส-งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค) (2)
กีฬา (3) บําเพ็ญประโยชน) (4) เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม (5) ส-งเสริมศิลปวัฒนธรรม (6) ทักษะการ
ประกันคุณภาพ
(8) งานสโมสรนักศึกษา
(9) งานปกครองวินัยนักศึกษา
(10)งานพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
(11)งานส-งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4) หน-วยบริการสื่อ ทัศนูปกรณ)และคอมพิวเตอร)
(1) งานซ-อมบํารุง โสตทัศนูปกรณ)หองประชุมคณะครุศาสตร)
(2) งานจัดหาครุภัณฑ)โสตทัศนูปกรณ)หองประชุม/หองเรียนคณะครุศาสตร)
(3) งานตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ) ประจําเดือนเดือน
(4) จัดทําภาพข-าว เขียนข-าว ลงวารสาร ดอนขังใหญ(5) งานบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
(6) จัดทําข-าวในเว็บไซต)คณะครุศาสตร) และสื่อสังคมออนไลน)
(7) ดูแลระบบเครือข-าย อินเตอร)เน็ต เว็บไซต) ของคณะครุศาสตร)
(8) ดูแลระบบกลองวงจรปdดของคณะครุศาสตร)
5) หน-วยปฏิบัติการหองสืบคนและคอมพิวเตอร)
(1) ดู แ ลคอมพิ ว เตอร) แ ละอุ ป กรณ) ใ นการสื บ คนสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
ภายนอกที่ตองการสืบคนขอมูล
(2) ใหคําปรึกษาในการสืบคนขอมูลกับนักศึกษาและบุคลากร
(3) บํ า รุ ง รั ก ษาสื่ อ นวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนภายในหองสื บ คนและ
คอมพิวเตอร)
(4) อํานวยความสะดวกในการใชเครื่องคอมพิวเตอร) เพื่อการเรียนการสอน ศึกษา
คนควาและการใหบริการ
(5) จัดหา จัดซื้ออุปกรณ) สื่อ นวัตกรรมการเรี ยนการสอนภายในหองสืบ คนและ
คอมพิวเตอร)
(6) ดูแลการยืมคืนสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ภายในหองสืบคนและคอมพิวเตอร)
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6) หน-วยวิจัยละพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
(1) สรางและพัฒนาระบบกลไกลในดานวิจัยและนวัตกรรม
(2) ส-งเสริมการสรางงานวิจัยและนวัตกรรม
(3) ดําเนินการดานงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบกลไกลและส-งเสริมการทํางานวิจัย
และนวัตกรรม
(4) ประสานงานกับหน-วยงานดานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเขาร-วมจัดทําและนําเสนอ
วิจัยและนวัตกรรม
(5) จัดทําฐานขอมูลและเผยแพร-งานวิจัยและนวัตกรรมของหน-วยงาน
7) หน-วยพัฒนาครู
(1) สรางและพัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาครู
(2) ส-งเสริมการพัฒนาครูผ-านกิจกรรมเพิ่มทักษะและศักยภาพกิจกรรมต-าง ๆ
(3) ประสานงานกับหน-วยงานดานการพัฒนาครู เพื่อเขาร-วมในกิจกรรม
(4) จัดทําฐานขอมูลความตองการในการพัฒนาตนเองบรายบุคคล (IDPLAN) ของ
บุคลากรในองค)กรและครูในทองถิ่น
(5) ส-งเสริมการเพิ่มศักยภาพของครูผ-านการทําผลงานทางวิชาการ
(6) จัดสรางเครือข-ายชุมชนการเรียนรู (PLC) ระหว-างหน-วยงานกับทองถิ่น
12.2.3 ศูนย-ศึกษาการพัฒนาครู
1) หน-วยฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1) สรางและพัฒนาระบบกลไกในการสรางฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) ส-งเสริมการสรางฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย
(3) สรางเครือข-ายฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว-างองค)กร
(4) ส-งเสริมและพัฒนาขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเป$นป5จจุบัน
(5) สรางระบบสารสนเทศช-วยในการตัดสินใจดานขอมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สามารถเขาถึงและใชงานไดง-าย
(6) ส- ง เสริ ม การใชฐานขอมู ล ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ส รางขึ้ น สูมาตรฐานสากล
2) หน-วยหลักสูตรและอบรมระยะสั้น
(1) สรางและพัฒนาระบบกลไกในการจัดทําหลักสูตรและอบรมระยะสั้น
(2) ส-งเสริมเครือข-ายขอมูลความตองการหลักสูตรและอบรมระยะสั้นของโรงเรียน
กลุ-มเปIาหมาย
(3) ส-งเสริมการจัดทําหลักสูตรและอบรมระยะสั้น
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(4) ติ ด ต- อประสานงานและเชื่ อมโยงเพื่ อจั ด ทํ า หลั กสู ต รและอบรมระยะสั้ น ตาม
นโยบายรัฐบาล
(5) พัฒนาหลักสูตรและอบรมระยะสั้นใหไดมาตรฐานสากล
(6) จัดสรางเครือข- ายชุ มชนการเรี ยนรู (PLC) ในการเขาร-ว มหลั กสูต รและอบรม
ระยะสั้นระหว-างหน-วยงานกับโรงเรียนเปIาหมาย
3) หน-วยเผยแพร-แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
(1) สรางและพัฒนาระบบกลไกในการเผยแพร-แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
(2) สรางและพัฒนาช-องทางในการเผยแพร-แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
(3) ประชาสัมพันธ)และส-งเสริมการเขาร-วมกิจกรรมเผยแพร-แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
(4) จัดสรางเครือข-ายชุมชนการเรียนรู (PLC) ในการเผยแพร-แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
4) หน-วยวิจัยเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(1) สรางและพัฒนาระบบกลไกในการจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(2) ส-งเสริมการทํางานวิจั ยทั้ งในระดั บคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
(3) จัดตั้งทุนวิจัยระดับคณะเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานงานวิจัย
(4) จัดหาและประชาสัมพันธ)แหล-งทุนวิจัยนอกมหาวิทยาลัย
(5) แนะแนวทางการเขี ยนงานวิจั ยที่ สามารถนํ าไปขอทุนวิ จัยระดับ ประเทศและ
ต-างประเทศ
(6) ส-งเสริมและพัฒนาการเผยแพร-งานวิจัยทั้งการตีพิมพ)วารสารและการเขาร- วม
ประชุมงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(7) ส-งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางดานการวิจัยเพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(8) ส-งเสริมการทําวิทยฐานะเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9) ส-งเสริมการทําวิจัยที่สามารถนําไปใชไดจริงในสถานศึกษาและมีผลกระทบต- อ
ระบบการศึกษาหรือนักเรียนอย-างชัดเจน
(10)จัดสรางเครือข-ายชุมชนการเรียนรู (PLC) ในการเผยแพร-แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
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13. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากรสายวิชาการ ในการปฏิบัติหนาที่ทางดานการเรียนการสอน
งานวิจัยงานบริการวิชาการ และ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจ 4 ดาน มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพเป$นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และใหเป$นไปตาม
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา มีการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมนํา ความรู สู-การ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และสอดคลองกับการเป$นประชาคมอาเซียน ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในการพั ฒ นาทองถิ่ น โดยมี บุ คลากรสายสนับ สนุ น ช- ว ยสนั บสนุน งานดานการเรีย นการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย และนําไปสู-การ
วิ เ คราะห) ผ ลการดํ า เนิ น งานตามบทบาทหนาที่ ที่ ไ ดรั บ มอบหมาย เพื่ อ นํ า ไปสู- ก ารพั ฒ นาองค) ก รใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
13.1 แผนภูมิโครงสรางหนวยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

13.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีดังนี้
13.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยธุรการ
(1) งานลงรับ-ลงส-งบันทึกขอความและหนังสือราชการ
(2) ร-าง/พิมพ) บันทึกขอความ หนังสือราชการ คําสั่ง และระเบียบต-าง ๆ
(3) จัดเรื่องเขาแฟIมและเสนอแฟIมตามสายการบังคับบัญชา
(4) แจงเวียนเอกสารภายในหน-วยงาน
(5) ติดตามเรื่องที่จัดส-งไปยังหน-วยงานต-าง ๆ ที่เกี่ยวของ
(6) เก็บรวมรวมหนังสือราชการเขาสู-ระบบ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการคนหา
(7) ติดต-อประสานงานกับหน-วยงานต-าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
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(8) ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับงานสารบรรณ
(9) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมต-าง ๆ
(10)ประสานงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษา
(11)งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2) หน-วยวิเคราะห)นโยบายและแผน
(1) รวบรวม วิเคราะห) และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ)เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ทั้งในและต-างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปIาหมาย
ของส-วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
มั่นคง
(2) รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะห)เบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ)
ของส-วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
(3) วิเคราะห)นโยบายของส-วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอขอคิดเห็น เพื่อช-วยจัดทําแผน การ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงค)ที่ตั้งไว
(4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นป5ญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต-างประเทศ เพื่อเป$นขอมูลสําหรับการจัดทํา
แผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร)
(5) ศึกษาวิเคราะห)ความสัมพันธ)ระหว-างยุทธศาสตร)และนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร) แ ละนโยบาย ตลอดจนการติ ด ตาม
ประเมินผลใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
(6) วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร- ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของ
หน-วยงานหรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเป$นไปตามเปIาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
(7) ประสานการทํางานร-วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน-วยงาน เพื่อให
เกิดความร-วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(8) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก-บุคคลหรือหน-วยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความร-วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
(9) กํากับ ควบคุม จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ-ายประจําป[
(10)ควบคุม ติดตาม การใชจ-ายงบประมาณและผลการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
(11)รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพร-และถ-ายทอดองค)ความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
โครงการ
(12)ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบป5ญหา และชี้แจงเรื่องต-าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบาย
และแผน เพื่อแกป5ญหาในการปฏิบัติงาน
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3) หน-วยบริหารงานพัสดุ
(1) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร-วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน-วยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเป$นไปตามเปIาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
(2) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ เพื่อใหงานสําเร็จลุล-วงตามเปIาหมายที่วางไว
และจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ การจั ด ซื้ อจั ด จางตามระเบี ย บและหนั งสื อสั่ ง การที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อใหเป$ น ไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
(3) ประสานการทํางานร-วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน-วยงาน เพื่อให
เกิดความร-วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(4) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก-บุคคลหรือหน-วยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความร-วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
(5) ติดต-อประสานงานกับหน-วยงานอื่นที่เกี่ยวของในดานการจัดซื้อจัดจาง เพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงค)
(6) ใหคําแนะนํา ตอบป5ญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบใน
ระดับเบื้องตน เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูต-าง ๆ ที่เป$นประโยชน)
(7) จั ด เก็ บ ขอมู ล เบื้ อ งตน ทํ า สถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ทํ า ฐานขอมู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหน-วยงานและใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ) มาตรการต-าง ๆ
(8) รวบรวมและศึกษาขอมูลในงานพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของ
พัสดุ
(9) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเป$นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว-าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(10)จัดทํารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย)สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก
(11)ซ-อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อใหมีสภาพที่พรอมใชงาน
(12)จําหน-ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม-จําเป$นในการใชงานทางราชการ
อีกต-อไป เพื่อใหพัสดุเกิดประโยชน)ใหแก-ทางราชการไดมากที่สุด
(13)ถ-ายทอดความรูดานงานพัสดุ เช-น ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน การฝ8กอบรม
เพื่อถ-ายทอดความรูที่เป$นประโยชน)ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด
(14)ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง การจางซ-อมแซม และการบํารุงรักษาพัสดุทุกประเภท
เพื่อใหการจัดซื้อและจัดจางถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว และไดพัสดุที่มีคุณภาพ และสอดคลองตาม
ตองการ
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(15)ศึกษาและคนควารายละเอียดต-าง ๆ ของพัสดุ เช-น คุณสมบัติ ระบบราคา การ
เสื่อมค-า การสึกหลอ ประโยชน)ใชสอย ค-าบริการ อะไหล- การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป$นตน
เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ
(16)รวบรวมขอมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ)ของ
บริษัท และหางรานต-าง ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อเก็บเป$นฐานขอมูลที่เป$นประโยชน)ใน
การประกอบการจัดซื้อและจัดจางใหมีคุณภาพตามระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไว
(17)จั ด เก็ บ ขอมู ล เบื้ องตน ทํ า สถิ ติ ปรั บ ปรุ ง และร- ว มจั ด ทํ าฐานขอมู ล หรือระบบ
สารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ พั ส ดุ เพื่ อใหสอดคลองและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน- ว ยงานและใชประกอบการ
พิจารณาของผูบริหารในการกําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ) และมาตรการต-าง ๆ ดานพัสดุ
(18)ตรวจความถู กตองรายละเอี ยดของโครงการ เอกสารต-าง ๆ และบันทึกเรื่ อง
เกี่ยวกับงานพัสดุต-าง ๆ เพื่อใหเกิดความถูกตอง สมบูรณ) และสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอน และ
ระเบียบที่กําหนดไว
(19)ควบคุม และดูแลการจัดทําเอกสารและทะเบียนต-าง ๆ ที่เกี่ยวของกับดําเนินงาน
ดานพัสดุ เช-น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย)สิน เอกสารใบยืมทรัพย)สิน และเอกสารติดตาม
ทวงคืนทรัพย)สิน เป$นตน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการ
ติดตามและตรวจสอบดานพัสดุ
(20)ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค)ความรูใหม- ๆ กฎหมาย และระเบียบต-าง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานพัสดุ เพื่อนํามาประยุกต)ใชในการปฏิบัติงานไดอย-างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) หน-วยอาคารสถานที่
(1) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร-วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน-วยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเป$นไปตามเปIาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
(2) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ เพื่อใหงานสําเร็จลุล-วงตามเปIาหมายที่วางไว
และจัดทําแผนปฏิบัติการ
(3) รวบรวมและศึกษาขอมูลในงานดานอาคารสถานที่ เพื่อกําหนดคุณภาพ และ
มาตรฐานบริเวณอาคารสถานที่
(4) ตรวจสอบและดูแลการความสะอาด เรียบรอย ของอาคารสถานที่ภายในคณะ
(5) ซ-อมแซมและดูแลรักษา วัสดุและอุปกรณ)ต-าง ๆ ในบริเวณอาคารสถานที่เพื่อให
มีสภาพที่พรอมใชงาน
13.2.2 งานวิชาการและบริการ
1) หน-วยวิชาการ
(1) การจัดการดานหลักสูตร (เปdด/แกไข/ปdด หลักสูตรต-าง ๆ ของคณะ)
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับรายวิชาเรียน
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(3) ตารางสอน ตารางสอบ
(4) จัดการสอบ
(5) งานดานการกํากับติดตามการจัดทําและนําส-ง มคอ.3-มคอ.7
(6) รับผิดชอบในการจัดเก็บ ตรวจสอบเอกสาร ผลการเรียนของนักศึกษา
(7) จัดเตรียมเอกสารงานประกันคุณภาพองค)ประกอบดานวิชาการ
(8) ส-งเสริมพัฒนาวิชาการ
(9) ติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ของอาจารย)ผูสอน
(10)บริการใหขอมูลในการตีพิมพ)เผยแพร-ผลงานวิจัยตามสถานที่ต-าง ๆ แก-อาจารย)
และนักศึกษา
(11)รวบรวมขอมู ล บั น ทึ กผล เพื่ อรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาระดั บ
หลักสูตร ประจําป[การศึกษาต-าง ๆ
(12)ประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
(13)ติดตามผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ
(14)ประสานงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษา
2) หน-วยบริการวิชาการ
(1) ประสานงานกับชุมชนในการบริการวิชาการ
(2) จัดทําสรุปโครงการบริการวิชาการ
(3) ร-วมจัดกิจกรรมส-งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก-สังคม
(4) อํานวยความสะดวกในการจัดทําโครงการและการเบิกจ-ายงบประมาณ
(5) การติดต-อประสานงาน/ประชุมเพื่อช-วยขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ
3) หน-วยวิจัย
(1) จัดทําระบบสารสนเทศงานวิจัยของคณะ เช-น ผลงานวิจัย การเผยแพร-/ การ
นําเสนองานวิจัยของบุคลากรในคณะ
(2) อํานวยความสะดวกในการทําสัญญาเพื่อรับทุนวิจัย และการเบิกจ-ายทุนวิจัย
(3) สนับสนุนการจัดหาขอมูล/จัดทําเอกสารการเผยแพร-งานวิจัย
(4) สามารถเป$นผูช-วยนักวิจัย
(5) การติดต-อประสานงาน/ประชุมเพื่อช-วยขับเคลื่อนงานวิจัย
4) หน-วยกิจการนักศึกษา
(1) รวบรวมโครงการดานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ จั ด ทํ า แผนงาน/โครงการใน
แผนปฏิบัติการประจําป[ดานกิจการนักศึกษา
(2) รวบรวมโครงการดานกิจการนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและจัดทําโครงการ
ดานกิจการนักศึกษาในแผนฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนและดําเนินการ
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(3) ติดตามและรวบรวมสรุปและประเมินผลโครงการ และจัดทําสรุป หรือรายงาน
การประเมินผลแผนงาน/โครงการดานกิจการนักศึกษา แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
(4) ประสานงานการจั ด กิ จ กรรมใหสอดคลองกั บ นโยบายของคณะตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรูระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ดาน ไดแก- (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทาง
ป5ญญา (4) ทักษะความสัมพันธ)ระหว-างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติและการดําเนินโครงการของสโมสรนักศึกษา
(6) ประสานงานเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษากั บ หน- ว ยงานอื่ น ๆ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
(7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส-งเสริมใหนักศึกษารักษาระเบียบวินัย โดยการดําเนินการ
ร-วมกับมหาวิทยาลัยในการดูแลความเรียบรอยในเรื่องของการแต-งกายชุดนักศึกษา ความมีวินัย การมี
สัมมาคารวะ รวมถึงการเป$นคนตรงต-อเวลา เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามขึ้นในดานความเป$นระเบียบและ
ความมีวินัยของนักศึกษา
(8) รวบรวมระเบียบ ขอบังคับและประกาศต-าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษาเพื่อประกาศ
ใหนักศึกษาทราบ
(9) ประสานงานกั บ แหล- ง ทุ น และเผยแพร- ข- า วสารเกี่ ย วกั บ ทุ น การศึ ก ษาใหแกนักศึกษา
(10)ประสานงานและติดตามผลการจัดสรรทุนการศึกษาทุกประเภท กับกองกิจการ
นักศึกษา
(11)รายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษา และ/หรือผลการศึกษาของนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนตามเงื่อนไขทุนใหแก-เจาของทุนการศึกษาทราบ
(12)รวบรวมแบบคําขอกูยืมเงินเพื่อการศึกษาและเอกสารประกอบการขอกูยืม ตรวจ
เอกสารหลักฐานเพื่อพิจารณาผูมีสิทธิขอกูยืมใหกับมหาวิทยาลัย
(13)รวบรวมสั ญ ญาการกู ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาและตรวจเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการกูยืมส-งกองกิจการนักศึกษา
(14)ประสานงานและแนะนํานักศึกษาในการขอความอนุเคราะห)ต-าง ๆ เช-น พาหนะ
อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
(15)ประสานและดําเนินงานเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพใหกับนักศึกษาในดาน
ต-าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการ
(16)เก็บรวบรวมเอกสารของงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
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14. คณะวิศวกรรมศาสตร-และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี 7 สาขาวิ ช า ระดั บ ปริ ญ ญาโท 1 สาขาวิ ช า ไดแกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณฑิ ต (วท.บ.) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (วท.บ.) สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร) อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส) หลั ก สู ต รสถาป5 ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (สถ.บ.) สาขาวิ ช า
สถาป5ตยกรรมภายใน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
14.1 แผนภูมิโครงสรางหนวยงานคณะวิศวกรรมศาสตร-และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในคณะวิศวกรรมศาสตร-และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีดังนี้
14.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยธุรการและงานสารบรรณ
(1) ลงรับเอกสาร/หนังสือราชการ ทั้งจากภายในและภายนอกหน-วยงาน
(2) สําเนาเอกสาร/หนังสือราชการใหแก-คณาจารย)และบุคลากร
(3) จัดส-งเอกสาร/หนังสือราชการใหแก-หน-วยงานต-าง ๆ
(4) จัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการต-าง ๆ
(5) ขออนุมัติเบิกเงินค-าโทรศัพท) (ส-วนสํานักงาน) ในแต-ละเดือน
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2) หน-วยบริหารงานบุคคล
(1) ตรวจสอบและจัดทํารายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในคณะ
ในแต-ละเดือน
(2) รวบรวมเอกสารบันทึกขอไปราชการ และใบลาต-าง ๆ
3) หน-วยการเงินและพัสดุ
(1) ดูแลเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจางคณะฯ
(2) จัดทําฎีกาการเบิกจ-ายการจัดซื้อจัดจางคณะฯ
(3) ลงระบบการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส)
(4) ลงบันทึกคุมวัสดุคณะฯ
(5) เขียนเลขรหัสครุภัณฑ)ประจําป[งบประมาณ
(6) จัดทําเอกสารยืมเงิน และเอกสารฏีกา เขาสู-ระบบ
4) หน-วยนโยบายและแผน
(1) การจัดทําแผนต-าง ๆ ของคณะ ไดแก- แผนปฏิบัติการประจําป[งบประมาณ แผน
ยุทธศาสตร)พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร)และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แผนกลยุทธ)ทางการเงิน แผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฯลฯ
(2) ดําเนินการรวบรวมกิจกรรม และจัดทําขอมูลสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ-าย
งบลงทุนภายในคณะ
(3) การจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป[งบประมาณ
(4) เขียนโครงการดานงานนโยบายและแผน หรืองานที่เกี่ยวของ
(5) จัดทําบันทึกขอความ เอกสารไปราชการ คําสั่งการดําเนินงาน การประชุ มที่
เกี่ยวของกับงานนโยบายและแผน
(6) การขออนุมัติโครงการดานงานนโยบายและแผน การจัดซื้อ-จาง และเอกสารการ
เบิกจ-าย
(7) การเขาประชุมการจัดทํางบประมาณกับทางมหาวิทยาลัย
5) หน-วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต)ของคณะใหทันสมัยอยู-เสมอ
(2) ดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟต)แวร) และฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารงาน
(3) ใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานเทคนิคต-าง ๆ
(4) ประสานงานเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร)ทั้งหน-วยงานภายในและภายนอก
6) หน-วยประชาสัมพันธ)
ดําเนินการประสานงานการประชาสัมพันธ)ข-าวสารของคณะใหคณาจารย)ไดรับทราบ
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14.2.2 งานวิชาการและบริการ
1) หน-วยวิชาการและวิจัย
(1) จั ด ทํ า เอกสารทางราชการ เช- น บั น ทึ กขอความ หนั งสื อราชการ คํ า สั่ ง และ
ประกาศต-าง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(2) รับผิดชอบงานจัดการเรียนการสอนนั กศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ไดแก- การจัด
ตารางเรียนตารางสอน และผลการศึกษา เป$นตน
(3) ปฏิบัติงานควบคุมดูแลรับผิดชอบโครงการวิชาการ ระดับคณะ
(4) รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดทํา สมอ.08
(5) รับผิดชอบการจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจ-ายเงินค-าตอบแทน
ต-าง ๆ ไดแก- การเบิกเงินค-าตอบแทนอาจารย) ภาค กศ.บป. การเบิกจ-ายค-าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
การจัดซื้อจัดจางและเบิกเงินค-าตอบแทนวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิในโครงการ เป$นตน
(6) รับผิดชอบการจัดการประชุมของคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับคณะ ไดแกการจัดเตรียมการประชุม การดําเนินการประชุม ตลอดจนถึงการจัดทําบันทึกรายงานการประชุม
(7) รับผิดชอบงานขอกําหนดตําแหน-งทางวิชาการของคณาจารย)
(8) รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ในส-วนของงานวิชาการระดับคณะ
(9) ประสานงานระหว-างคณาจารย)และนักศึกษา และหน-วยงานต-าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต-าง ๆ ของคณะ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(10)รวบรวมขอมูลการเผยแพร-งานวิจัย ขอมูลทุนสนับสนุนงานวิจัย และหลักฐาน
สําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา
2) หน-วยประกันคุณภาพการศึกษา
(1) ประสานงานเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
(2) ดําเนินรวบรวมหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ เขาสู-ระบบ CHE QA Online
(3) จัดทําคู-มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ
(4) การรวบรวมขอมูลจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร)
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(5) ดําเนินการรวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร
(6) ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ
(7) การขออนุ มั ติ โ ครงการดานงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะ การจั ด
ซื้อ-จาง เอกสารเบิกจ-ายค-าอาหาร ค-าตอบแทน ค-าเดินทาง และค-าที่พักสําหรับผูตรวจประเมิน
(8) จัดทําบันทึกขอความ คําสั่งการดําเนินงาน การประชุมที่เกี่ยวของกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
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3) หน-วยกิจการนักศึกษา
(1) จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดกิจการนักศึกษาของคณะ
(2) จัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางงานกิจกรรมนักศึกษา
(3) รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
(4) ประชาสัมพันธ) ทุนการศึกษา ประกาศ
(5) งานบริการนักศึกษา (เอกสารต-าง ๆ ที่เกี่ยวของ)
(6) บันทึกระบบฐานขอมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
(7) ตรวจสอบขอมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
(8) ติดต-อประสานงานระหว-างหน-วยงานทั้งภายในและภายนอก
4) หน-วยบริการวิชาการ
(1) รวมรวมขอมูลการจัดโครงการดานบริการวิชาการ
5) หน-วยโสตทัศนูปกรณ)
(1) ดําเนินการตรวจเช็คซ-อมบํารุงชุดคอมพิวเตอร)และโสตทัศนูปกรณ)ของคณะให
อยู-ในสภาพพรอมใชงาน
(2) ดําเนินการจัดสถานที่ อุปกรณ)ที่ใชเกี่ยวกับการประชุมในหองประชุม
(3) ควบคุมและดูแลระบบสายสัญญาณที่เชื่อมต-อการใหบริการเครือข-ายใหพรอมใช
งาน
6) หน-วยสหกิจศึกษาและฝ8กประสบการณ)วิชาชีพ
(1) รวบรวมรายชื่อและประวัตินักศึกษาที่ขอฝ8กสหกิจศึกษา
(2) จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห)เขาฝ8กสหกิจ
(3) เสนอคณบดีลงนาม
(4) จัดส-งเอกสารใหแก-หน-วยงานภายนอก
(5) รวบรวมแบบตอบรับจากหน-วยงาน
(6) จัดทําหนังสือส-งตัวนักศึกษาฝ8กสหกิจศึกษา
(7) รวบรวมเอกสารใบรับรองจากหน-วยงาน
(8) งานฝ8กประสบการณืวิชาชีพ
(9) ประสานงานกับสาขาวิชา/นักศึกษา
(10)รวบรวมแบบฟอร)มคําขอฝ8กประสบการณ)วิชาชีพ
(11)จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห)ฝ8กประสบการณ)วิชาชีพ
(12)รวบรวมแบบตอบรับการขอฝ8กประสบการณ)วิชาชีพ
(13)จัดทําหนังสือส-งตัวนักศึกษาฝ8กประสบการณ)วิชาชีพ
(14)รวบรวมเอกสารใบรับรองการฝ8กประสบการณ)วิชาชีพ
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7) หน-วยหองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
(1) จัดทําแผนและการซ-อมบํารุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล และครุภัณฑ)
ดังนี้ 1) หองปฏิบัติการกลศาสตร)ของไหล 2) หองปฏิบัติการทางความรอน 3) หองปฏิบัติการงานเชื่อมและ
งานกลึ ง 4) หองปฏิ บั ติ ก ารไดนามิ ก ส) แ ละนิ ว เมติ ก ส) 5) หองปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร) วิ ศ วกรรม 6)
หองปฏิบัติการโลหะวิทยา 7) หองปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ
(2) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ) ที่ใชในการเรียนการสอนในรายวิชาต-าง ๆ เช-น
วิ ช าปฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรมพื้ น ฐาน 1 -2, วิ ช าปฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรมเครื่ อ งกล 1-5, วิ ช าไดนามิ ก ส) และ
นิวแมติกส), วิชาวิศวกรรมหมอน้ํา, วิชาเขียนแบบทางวิศวกรรม ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการสอนของอาจารย)ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทําหนาที่ช-วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรม
(3) ออกแบบ คํ า นวณ หรื อ ช- ว ยควบคุ ม การสราง ติ ด ตั้ ง ซ- อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องจักรและอุปกรณ)ต-าง ๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหเป$นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย
(4) ศึ ก ษาคนควา วิ เ คราะห) พั ฒ นา อบรม สั ม มนา ติ ด ตามการพั ฒ นาการทาง
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประโยชน)ในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
(5) ใหบริ การวิ ช าการขอมู ล เกี่ ย วกั บ งานวิ ศวกรรมเครื่ องกล เพื่ อใหบุ คลากรทั้ ง
ภายในและภายนอกหน-วยงาน รวมทั้งนักศึกษา ไดทราบขอมูลที่เป$นประโยชน) เช-น การช-วยสอน ทดสอบ
งานทางวิศวกรรมเครื่องกล ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแก-นักศึกษา การใชเครื่องมือ อุปกรณ)ใน
งานวิศวกรรม เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอย-างถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด
(6) ปฏิบัติงานตามคําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร)และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(7) ธุรการ ฎีกา สั่งซื้อ รายงานการประชุม หนังสือเขา หนังสือออก บันทึกขอความ
ต-าง ๆ ของสาขาวิชาเครื่องกล
(8) ดูแลการยืม-คืน หนังสือ ของหองสมุดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
8) หน-วยหองปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน
(1) ส- งเสริ มสนั บสนุน การจั ด การศึ กษา และกิ จ กรรมทางการศึ กษา 1) ร- า ง และ
จัดพิมพ)หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 2) บันทึกและจัดพิมพ)รายงานการประชุม 3) จัดทําขอ
อนุมัติจัดซื้อ จาง วัสดุ และอุปกรณ)
(2) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารประกอบงานประกันคุณภาพ
ระดับสาขาฯ คณะฯและมหาวิทยาลัย ใหกับหน-วยงานประกันคุณภาพของสาขาวิชาและคณะ
(3) ประสานการทํางาน ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลทั้งหน-วยงานภายใน
และภายนอก 1) ถ- า ยทอดเทคโนโลยี ด านวิ ศ วกรรมพลั ง งาน ใหกั บ หน- ว ยงานภายใน หรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัย 2) ติดต-อประสานงานกับหน-วยงานภายนอก 3) ร-าง และจัดพิมพ)หนังสือราชการทั้งภายใน
และภายนอก
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(4) ติ ด ตั้ ง ซ- อ มแซม ดั ด แปลงปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง รั ก ษา อุ ป กรณ) เครื่ อ งมื อ ใน
หองปฏิบัติการ
(5) สํารวจความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู วัสดุ ครุภัณฑ)ประจําสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน
(6) บั น ทึ ก ยื ม คื น เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ) และหองปฏิ บั ติ ก ารใหกั บ บุ ค ลากร
นักศึกษา และหน-วยงานต-าง ๆ
(7) บันทึกยืม คืนหนังสือ หองสมุดสาขาวิชาฯ ใหกับบุคลากร และนักศึกษา
(8) ศึกษา คนควา วิเคราะห) วิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมพลังงาน
9) หน-วยหองปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) จัดเตรียมหองเรียน/เครื่องมือ/อุปกรณ) อื่น ๆ ก-อนการเรียนการสอน
(2) ช-วยงานอาจารย)ผูสอน ในหองปฏิบัติการ
(3) ตรวจสอบ/จั ด เรี ย ง/จัด เก็ บ/ทํ าการบํ า รุ งรักษา/หนั งสื อ, อุ ป กรณ) , เครื่ องมื อ
ต-าง ๆ ใหอยู-ในสภาพพรอมใชงาน เป$นระเบียบเรียบรอย
(4) จัดทําเอกสารและทํางานต-าง ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
10) หน-วยหองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟIา
(1) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ) เพื่อสนับสนุนการสอน และเป$นผูช-วยสอนตาม
ความตองการของอาจารย)ประจําวิชา
(2) ใชความรูความสามรถในการควบคุม ติดตั้ง ซ-อม สราง ดัดแปลง อุปกรณ)ไฟฟIา
(3) ควบคุมนักศึกษาที่ออกพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟIาภายในอาคาร ในการ
บริการวิชาการต-าง ๆ ของสาขาฯ ใหอยู-ในความปลอดภัยและถูกตอง
(4) ติดต-อประสานงานกับหน-วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อทําการซ-อมบํารุง
ครุภัณฑ)ต-าง ๆ ของสาขาวิชา
(5) ทําการซ-อมบํารุงทั้งเครื่องมือ อุปกรณ) หรือครุภัณฑ)ที่ใชในการเรียนการสอน
ตามกําหนดการซ-อมบํารุงประจําสัปดาห) และประจําเดือน หรือตามใบแจงซ-อม
(6) สรางสิ่งสนับสนุนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการใหกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
(7) จัดทําบัญชีการเบิก คืน วัสดุอุปกรณ)ของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา และทําบัญชี
ครุภัณฑ)ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา
(8) ใหคําแนะนําแก-นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIาในการทํางานวิจัย และการ
ใชเครื่องมือ อุปกรณ)ในทางไฟฟIาใหถูกตองและปลอดภัย
(9) เป$ น ผู จั ด เก็ บ รวบรวมขอมู ล งานประกั น สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไ ฟฟI า จั ด ทํ า
รายงานการประชุม พิมพ)หนังสือราชการทั้งหนังสือในและนอกตามที่ไดรับมอบหมาย
(10)ดูแลหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟIา
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15. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการศึกษามีการเปdดสอนในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ไดแก- สาขาวิชาคอมพิวเตอร)
(ครุศาสตร)บัณฑิต) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) (วิทยาศาสตร)บัณฑิต) และสาขาวิชาคอมพิวเตอร)
ประยุกต) (วิทยาศาสตร)บัณฑิต) ในระดับปริญญาโท เปdดสอนในสาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)เพื่อ
การศึกษา (วิทยาศาสตร)มหาบัณฑิต)
15.1 แผนภูมิโครงสรางหนวยงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

15.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
15.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยธุรการและงานสารบรรณ
(1) งานธุ ร การและงานสารบรรณเป$ นงานเกี่ ย วกั บ การบริ หารเอกสาร เริ่ มตั้ งแตจัดทําการรับ การส-ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทําลาย คลอบคลุมงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเป$น
การกําหนดขั้นตอนและขอบข-ายของงาน เริ่มตั้งแต-การคิด อ-าน ร-าง เขียน แต-ง พิมพ) จด จํา ทําสําเนา
ส-ง หรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุปย-อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่
คนหา ติดตามและทําลาย
(2) จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะและประชุมอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
(3) งานเลขานุการผูบริหาร
2) หน-วยบริหารงานบุคคล
(1) ศึกษา วิเคราะห)อัตรากําลัง ตรวจสอบรวบรวมภาระงานของหน-วยงาน รวบรวม
ขอมูลอัตรากําลังที่มีอยู-ในป5จจุบัน ขอมูลที่หน-วยงานตองการ
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(2) ศึกษา วิเคราะห) และติดตามงาน การดําเนินการสรรหา
(3) การตัดโอน การยาย ขาราชการและพนักงาน
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาและแต-งตั้งผูบริหาร
3) หน-วยการเงินและพัสดุ
(1) จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพื่อใหงาน
เป$นไปตามเปIาหมายที่กําหนด
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณ
ประจําป[ของหน-วยงาน
(3) ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อใหเกิดความ
ถูกตองในการปฏิบัติงาน
(4) จัดซื้อ จัดจาง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทํารายละเอียดบัญชี ทะเบียนคุมทรัพย)สิน
พัสดุเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก
(5) ซ- อ มแซมและดู แ ลรั ก ษาพั ส ดุ ใ นครอบครองเพื่ อ ใหมี ส ภาพที่ พ รอมใชงาน
จําหน-ายพัสดุหรือเสื่อมสภาพ
4) หน-วยสรรหานักศึกษาและบริการสารสนเทศ
(1) สํารวจ รวบรวม ขอมูลข-าวสารต-าง ๆ จัดทําข-าวสาร เอกสารความรูดานต-าง ๆ
เพื่อใชในการประชาสัมพันธ) ข-าวสารและความรู
(2) ใหคําแนะนําเบื้องตน เผยแพร- ถ-ายทอดความรูทางการประชาสัมพันธ)รวมทั้ง
ตอบป5ญหาและชี้แจงเรื่องต-าง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูต-าง ๆ ที่
เป$นประโยชน)
5) หน-วยทรัพย)สินและรายได
(1) ดําเนินการจัดการและจัดหาผลประโยชน) ทรัพย)สินของคณะเพื่อนําเขาเป$นเงิน
รายไดของคณะ
(2) ใหคําแนะนําเบื้องตนในการลงทุน และการหารายไดเพิ่ม
6) หน-วยนโยบายและแผน
(1) ประสานงานและจัดทําแผนพัฒนาการศึ กษาใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
(2) ติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
(3) ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ ใหสอดคลองกับสภาพความเป$นจริง
(4) วิเคราะห)กรองอัตรากําลังและวางแผนอัตรากําลังขาราชการพนักงานทุกสายงาน
(5) พิจารณาและวิเคราะห)ความสอดคลองระหว-างปรัชญา วิสัยทัศน) พันธกิจ และ
วัตถุประสงค)ของคณะและพัฒนา และปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
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15.2.2 งานวิชาการและบริการ
1) หน-วยวิชาการและการวิจัย
(1) วิ เ คราะห) เ กี่ ย วกั บ หลั กสู ต ร แบบเรี ย น การเที ย บความรู การจั ด การความรู
เพื่อส-งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเป$นไปตามยุทธศาสตร) แผน นโยบายของหน-วยงาน
(2) วางแผนการทํางานของหน-วยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปIาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
(3) ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน เผยแพร- ถ-ายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา
และการวิจัย ร-วมทั้งตอบป5ญหาและชี้แจงเรื่องต-าง ๆ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูต-าง ๆ ที่
เป$นประโยชน)
(4) จั ด เก็ บ ขอมู ล เบื้ องตน และใหบริ การขอมู ล ทางวิ ช าการและการวิ จั ย เพื่ อให
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน-วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูต-าง ๆ
ที่เป$นประโยชน) สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหน-วยงาน
2) หน-วยประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน
(1) วางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพและการควบคุมภายใน
(2) ดําเนินการตรวจติดตาม รายงาน เป$นระยะ ๆ ตามแผนที่กําหนดไว
(3) จัดทํารายงาน เอกสาร การประเมินตนเอง
(4) ดําเนินงานตามวงรอบ PDCA
(5) จัดอบรมใหความรูในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3) หน-วยกิจการนักศึกษา
(1) บริการและสวัสดิการนักศึกษา
(2) ดูแลดานกิจกรรมและโครงการพิเศษต-าง ๆ
(3) ใหคําปรึกษาในดานต-าง ๆ แก-นักศึกษา
(4) พิจารณาวิเคราะห)โครงการและกิจกรรม
(5) ประสานงาน การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
(6) กิจการกีฬา
(7) การใหทุนการศึกษา
4) หน-วยบริการหองปฏิบัติการ
(1) ควบคุม ดูแล รักษา ซ-อมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกป5ญหา การใชงานของ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร) และอุปกรณ)ต-อพ-วง ระบบเครือข-ายรวมทั้งระบบสนับสนุนต-าง ๆ พรอมสําหรับ
การเรียนการสอน
(2) ใหบริ ก าร Internet พรอมใหคํ า ปรึ ก ษาการใชงานต- า ง ๆ แก- คณาจารย)
เจาหนาที่ และนักศึกษา
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(3) รั บ จองหองปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร) สํ า หรั บ การเรี ย นการสอน ขอใชเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร)นอกเวลาเรียนสําหรับคณาจารย) เจาหนาที่และนักศึกษา
5) หน-วยบัณฑิตศึกษา
(1) สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห)ขอมูลและสถิติทางการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร
(2) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร- ถ-ายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา
รวมทั้งตอบป5ญหาและชี้แจงเรื่องต-าง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรู
ต-าง ๆ ที่เป$นประโยชน)
(3) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ
6) หน-วยส-งเสริมศิลปวัฒนธรรมและบริการทองถิ่น
(1) ประสานงานกับหน-วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดโครงการบริการ
วิชาการ
(2) ส-งเสริม เผยแพร- และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และผลงานบริการวิชาการสูสังคม
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16. คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัด การ มีบุคลากรสายวิชาการ ในการปฏิบัติห นาที่ ทางดานการเรีย นการสอน
งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจ 4 ดาน มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพเป$นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และ ใหเป$นไป
ตามมาตรฐานของสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมนําความรู สู-การ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และสอดคลองกับการเป$นประชาคมอาเซียน ดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาทองถิ่น โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน ช-วยสนับสนุนงานดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริ การวิ ช าการ และการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม และงานอื่ น ๆ ที่ ไดรั บ มอบหมาย และนํ าไปสู- การ
วิ เ คราะห) ผ ลการดํ า เนิ น งานตามบทบาทหนาที่ ที่ ไ ดรั บ มอบหมาย เพื่ อ นํ า ไปสู- ก ารพั ฒ นาองค) ก รใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
16.1 แผนภูมิโครงสรางหนวยงานคณะวิทยาการจัดการ

16.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในคณะวิทยาการจัดการ มีดังนี้
16.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยธุรการ
(1) งานลงรับ-ลงส-งบันทึกขอความและหนังสือราชการ
(2) ร-าง/พิมพ) บันทึกขอความ หนังสือราชการ คําสั่ง และระเบียบต-าง ๆ
(3) จัดเรื่องเขาแฟIมและเสนอแฟIมตามสายการบังคับบัญชา
(4) แจงเวียนเอกสารภายในหน-วยงาน
(5) ติดตามเรื่องที่จัดส-งไปยังหน-วยงานต-าง ๆ ที่เกี่ยวของ
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(6) เก็บรวมรวมหนังสือราชการเขาสู-ระบบ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการคนหา
(7) ติดต-อประสานงานกับหน-วยงานต-าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
(8) ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับงานสารบรรณ
(9) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมต-าง ๆ
(10)สรุปบันทึกการลาไปราชการ ลาปQวย ลากิจ ลาพักผ-อน
(11)ประสานงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษา
(12)งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2) หน-วยวิเคราะห)นโยบายและแผน
(1) รวบรวม วิเคราะห) และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ)เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ทั้งในและต-างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปIาหมาย
ของส-วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
มั่นคง
(2) รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะห)เบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ)
ของส-วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
(3) วิเคราะห)นโยบายของส-วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอขอคิดเห็น เพื่อช-วยจัดทําแผน การ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงค)ที่ตั้งไว
(4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นป5ญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต-างประเทศ เพื่อเป$นขอมูลสําหรับการจัดทํา
แผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร)
(5) ศึกษาวิเคราะห)ความสัมพันธ)ระหว-างยุทธศาสตร)และนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร) แ ละนโยบาย ตลอดจนการติ ด ตาม
ประเมินผลใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
(6) ดานการวางแผน การทํางานที่รับผิดชอบ ร-วมดําเนินการวางแผนการทํางานของ
หน-วยงานหรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเป$นไปตามเปIาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
(7) ดานการประสานงาน ทํ า งานร- ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ
หน-วยงาน เพื่อใหเกิดความร-วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(8) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก-บุคคลหรือหน-วยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความร-วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
(9) รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพร-และถ-ายทอดองค)ความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
โครงการ

142
(10)ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบป5ญหา และชี้แจงเรื่องต-าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบาย
และแผน เพื่อแกป5ญหาในการปฏิบัติงาน
3) หน-วยบริหารงานพัสดุ
(1) รวบรวมและศึกษาขอมูลในงานพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของ
พัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเป$นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว-าดวย การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(3) จัดทํารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย)สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก
(4) ซ-อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อใหมีสภาพที่พรอมใชงาน
(5) จําหน-ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม-จําเป$นในการใชงานทางราชการ
อีกต-อไป เพื่อใหพัสดุเกิดประโยชน)ใหแก-ทางราชการไดมากที่สุด
(6) ถ-ายทอดความรูดานงานพัสดุ เช-น ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน การฝ8กอบรม
เพื่อถ-ายทอดความรูที่เป$นประโยชน)ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด
(7) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง การจางซ-อมแซม และการบํารุงรักษาพัสดุทุกประเภท
เพื่อใหการจัดซื้อและจัดจางถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว และไดพัสดุที่มีคุณภาพ และสอดคลองตาม
ตองการ
(8) ศึกษาและคนควารายละเอียดต-าง ๆ ของพัสดุ เช-น คุณสมบัติ ระบบราคา การ
เสื่อมค-า การสึกหลอ ประโยชน)ใชสอย ค-าบริการ อะไหล- การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป$นตน
เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ
(9) รวบรวมขอมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ) ของ
บริษัท และหางรานต-าง ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อเก็บเป$นฐานขอมูลที่เป$นประโยชน)ใน
การประกอบการจัดซื้อและจัดจางใหมีคุณภาพตามระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไว
(10)จั ด เก็ บ ขอมู ล เบื้ องตน ทํ า สถิ ติ ปรั บ ปรุ ง และร- ว มจั ด ทํ าฐานขอมู ล หรือระบบ
สารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ พั ส ดุ เพื่ อใหสอดคลองและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน- ว ยงานและใชประกอบการ
พิจารณาของผูบริหารในการกําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ) และมาตรการต-าง ๆ ดานพัสดุ
(11)ตรวจความถู กตองรายละเอี ยดของโครงการ เอกสารต-าง ๆ และบันทึกเรื่ อง
เกี่ยวกับงานพัสดุต-าง ๆ เพื่อใหเกิดความถูกตอง สมบูรณ) และสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอน และ
ระเบียบที่กําหนดไว
(12)ควบคุม และดูแลการจัดทําเอกสารและทะเบียนต-าง ๆ ที่เกี่ยวของกับดําเนินงาน
ดานพัสดุ เช-น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย)สิน เอกสารใบยืมทรัพย)สิน และเอกสารติดตาม
ทวงคืนทรัพย)สิน เป$นตน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการ
ติดตามและตรวจสอบดานพัสดุ
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(13)ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค)ความรูใหม- ๆ กฎหมาย และระเบียบต-าง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานพัสดุ เพื่อนํามาประยุกต)ใชในการปฏิบัติงานไดอย-างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(14)วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร-วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน-วยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเป$นไปตามเปIาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
(15)วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ เพื่อใหงานสําเร็จลุล-วงตามเปIาหมายที่วางไว
และจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ การจั ด ซื้ อจั ด จางตามระเบี ย บและหนั งสื อสั่ ง การที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อใหเป$ น ไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
(16)ประสานการทํางานร-วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน-วยงาน เพื่อให
เกิดความร-วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(17)ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก-บุคคลหรือหน-วยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความร-วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
(18)ติดต-อประสานงานกับหน-วยงานอื่นที่เกี่ยวของในดานการจัดซื้อจัดจาง เพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงค)
(19)ใหคําแนะนํา ตอบป5ญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบใน
ระดับเบื้องตน เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูต-าง ๆ ที่เป$นประโยชน)
(20)จั ด เก็ บ ขอมู ล เบื้ อ งตน ทํ า สถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ทํ า ฐานขอมู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหน-วยงานและใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ) มาตรการต-าง ๆ
4) หน-วยอาคารสถานที่
(1) ติ ด ตามและดู แ ลความสะอาดเรี ย บรอย ความปลอดภั ย ในอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ
(2) ดูแลหองเรียน หองปฏิบัติการ ใหถูกสุขลักษณะเอื้อต-อการจัดประสบการณ)การ
เรียนการสอน
(3) ติดตาม ควบคุม ดูแลการทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร
(4) ตรวจเช็คความปลอดภัยในอาคารหลังหมดเวลาในการปฏิบัติงาน
(5) สํารวจและติดตามการซ-อมแซมบํารุงรักษาอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ
ใหอยู-ในสภาพใชงานไดดีตลอดเวลา
(6) กํากับดูแล การบํารุงรักษาตนไม สนามหญา สวนหย-อม ไมดอกไมประดับต-าง ๆ
ใหอยู-ในสภาพร-มรื่นสวยงาม
(7) สํารวจและติดตามการซ-อมแซมระบบประปา ไฟฟIา โทรศัพท) ใหอยู-ในสภาพทีด่ ี
มีประสิทธิภาพพรอมใชงาน
(8) ร-วมกันกําหนดแนวทางในการประหยัดพลังงาน (ไฟฟIา/น้ําประปา/โทรศัพท))
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(9) ร-วมกันวางแผนพัฒนาบริ เวณอาคาร บริเวณแหล-งการเรีย นรูต- าง ๆ ในคณะ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูร-วมกันอย-างมีความสุข
16.2.2 งานวิชาการและบริการ
1) หน-วยวิชาการ
(1) การจัดการดานหลักสูตร (เปdด/แกไข/ปdด หลักสูตรต-าง ๆ ของคณะ)
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับรายวิชาเรียน
(3) ตารางสอน ตารางสอบ
(4) จัดการสอบ
(5) งานดานการกํากับติดตามการจัดทําและนําส-ง มคอ.3-มคอ.7
(6) รับผิดชอบในการจัดเก็บ ตรวจสอบเอกสาร ผลการเรียนของนักศึกษา
(7) จัดเตรียมเอกสารงานประกันคุณภาพองค)ประกอบดานวิชาการ
(8) ส-งเสริมพัฒนาวิชาการ
2) หน-วยบริการวิชาการ
(1) ประสานงานกับชุมชนในการบริการวิชาการ
(2) จัดทําสรุปโครงการบริการวิชาการ
(3) ร-วมจัดกิจกรรมส-งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก-สังคม
(4) อํานวยความสะดวกในการจัดทําโครงการและการเบิกจ-ายงบประมาณ
(5) การติดต-อประสานงาน/ประชุมเพื่อช-วยขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ
(6) งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3) หน-วยวิจัย
(1) จัดทําระบบสารสนเทศงานวิจัยของคณะ เช-น ผลงานวิจัย การเผยแพร-/ การ
นําเสนองานวิจัยของบุคลากรในคณะ
(2) อํานวยความสะดวกในการทําสัญญาเพื่อรับทุนวิจัย และการเบิกจ-ายทุนวิจัย
(3) สนับสนุนการจัดหาขอมูล/จัดทําเอกสารการเผยแพร-งานวิจัย
(4) สามารถเป$นผูช-วยนักวิจัย
(5) การติดต-อประสานงาน/ประชุมเพื่อช-วยขับเคลื่อนงานวิจัย
(6) งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4) หน-วยกิจการนักศึกษา
(1) รวบรวมโครงการดานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ จั ด ทํ า แผนงาน/โครงการใน
แผนปฏิบัติการประจําป[ดานกิจการนักศึกษา
(2) รวบรวมโครงการดานกิจการนักศึกษา จากสโมสรนักศึกษาและจัดทําโครงการ
ดานกิจการนักศึกษาในแผนฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนและดําเนินการ
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(3) ติดตามและรวบรวมสรุปและประเมินผลโครงการ และจัดทําสรุป หรือรายงาน
การประเมินผลแผนงาน/โครงการดานกิจการนักศึกษา แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
(4) ประสานงานการจั ด กิ จ กรรมใหสอดคลองกั บ นโยบายของคณะตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรูระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ดาน ไดแก- (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทาง
ป5ญญา (4) ทักษะความสัมพันธ)ระหว-างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี การนําหลักPDSA/PDCA ไปใชเป$นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
(5) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติและการดําเนินโครงการของสโมสรนักศึกษา
(6) ประสานงานเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษากั บ หน- ว ยงานอื่ น ๆ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
(7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส-งเสริมใหนักศึกษารักษาระเบียบวินัย โดยการดําเนินการ
ร-วมกับมหาวิทยาลัย ในการดูแลความเรียบรอยในเรื่องของการแต-งกายชุดนักศึกษา ความ มีวินัย การมี
สัมมาคารวะ รวมถึงการเป$นคนตรงต-อเวลา เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามขึ้นในดานความเป$นระเบียบและ
ความมีวินัยของนักศึกษา
(8) รวบรวมระเบียบ ขอบังคับและประกาศต-าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อประกาศ
ใหนักศึกษาทราบ
(9) ประสานงานกั บ แหล- ง ทุ น และเผยแพร- ข- า วสารเกี่ ย วกั บ ทุ น การศึ ก ษาใหแกนักศึกษา
(10)ประสานงานและติดตามผลการจัดสรรทุนการศึกษาทุกประเภท กับกองกิจการ
นักศึกษา
(11)รายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษา และ/หรือผลการศึกษาของนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนตามเงื่อนไขทุน ใหแก-เจาของทุนการศึกษาทราบ
(12)รวบรวมแบบคําขอกูยืมเงินเพื่อการศึกษาและเอกสารประกอบการขอกูยืม ตรวจ
เอกสารหลักฐานเพื่อพิจารณาผูมีสิทธิขอกูยืมใหกับมหาวิทยาลัย
(13)รวบรวมสั ญ ญาการกู ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาและตรวจเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการกูยืมส-งกองกิจการนักศึกษา
(14)ประสานงานและแนะนํานักศึกษาในการขอความอนุเคราะห)ต-าง ๆ เช-น พาหนะ
อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
(15)ประสานและดําเนินงานเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพใหกับนักศึกษาในดาน
ต-าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม หรือโครงการ
(16)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษา
(17)ร-าง/พิมพ)หนังสือราชการของงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
(18)ลงรับหนังสือของงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
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(19)เก็บรวบรวมเอกสารของงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
(20)งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5) หน-วยโสตทัศนศึกษา
(1) จัดเตรียมและควบคุมการใชอุปกรณ)ประเภทเครื่องเสียงเครื่องฉาย ในหองเรียน
และหองประชุม
(2) ควบคุ มการใชหองสตู ดิโ อสํ า หรั บ การเรี ย นการสอนในวิ ช าการผลิ ต รายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)
(3) ควบคุมการใชหองบันทึกเสียงสําหรับการเรียนการสอนในวิชาการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง
(4) ควบคุมการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) (Mac) สําหรับนักศึกษานิเทศก)ศาสตร)
(5) จัดเก็บ ดูแล บํารุงรักษา และซ-อมแซมโสตทัศนูปกรณ)ใหอยู-ในสภาพพรอมใช
งาน
(6) จัดทําแผนการจัดซื้อครุภัณฑ)และโสตทัศนูปกรณ)ของคณะและสาขาวิชา
(7) ใหคําแนะนําแก-อาจารย) นักศึกษา ในการใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ)ต-าง ๆ
(8) อบรมการใชโปรแกรมกราฟd ก เช-น การใชโปรแกรม Photoshop, InDesign,
illustrator, Premiere Pro, Final cut, Audition
(9) อบรมการใชอุ ป กรณ) ต- า ง ๆ ในหองสตู ดิ โ อในวิ ช าการผลิ ต รายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)
(10)บันทึกภาพกิจกรรมต-าง ๆ ของคณะ
(11)จัดทําสื่อประชาสัมพันธ)ของคณะ
(12)งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6) หน-วยประกันคุณภาพ
(1) ประสานงานกับหน-วยงานในมหาวิทยาลัยและหน-วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
(2) ตรวจสอบและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
หน-วยงาน
(3) ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับ
คณะฯ ระดับมหาวิทยาลัย
(4) พิมพ)เอกสารและรายงานต-าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน-วยงาน
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประกันของคณะฯ เพื่อรับการตรวจสอบภายใน
(6) จั ด ทํ า การประเมิ น ผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะฯเพื่ อ รั บ การ
ประเมินจากหน-วยงานภายนอก
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(7) จัดทําปฏิทินการดําเนินงานประกันประจําป[การศึกษา
(8) ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบการจั ด ประชุ ม สั ม มนา และฝ8 ก อบรม เรื่ อ งการประกั น
คุณภาพการศึกษาของฝQายต-าง ๆ ในสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
(9) ประชาสัมพันธ)และเผยแพร-กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก-บุคลากร
หน-วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(10)งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
7) หน-วยบัณฑิตศึกษา
(1) จัดพิมพ)เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(2) ประสานงานการดําเนินงานดานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(3) จัดตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา
(4) ประสานงานการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(5) ติดตามผลการเรียนบัณฑิตศึกษา
(6) ติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ของอาจารย)ผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
(7) จัดพิมพ)เอกสารประกอบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
(8) จัดพิมพ)เอกสารในการขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ)ของนักศึกษา
(9) ประสานงานการดําเนินการสอบวิทยานิพนธ)ของนักศึกษา
(10)บันทึกผลการสอบวิทยานิพนธ)
(11)บริการใหขอมูลในการตีพิมพ)เผยแพร-ผลงานวิจัยตามสถานที่ต-าง ๆ แก-อาจารย)
และนักศึกษา
(12)จัดพิมพ)เอกสารประกอบการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
(13)ประสานงานเกี่ ย วกั บ การขออนุ มัติ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
(14)รวบรวมขอมู ล บั น ทึ กผล เพื่ อรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาระดั บ
หลักสูตร ประจําป[การศึกษาต-าง ๆ
(15)จัดพิมพ)เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินโครงการในระดับบัณฑิตศึกษา
(16)ประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
(17)ติดตามผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ
(18)ดําเนินการเบิกจ-ายค-าสอนระดับบัณฑิตศึกษา ค-าสอบวิทยานิพนธ) ค-าที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ)
(19)ประสานงานดานงานประกันคุณภาพการศึกษา
(20)งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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17. คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตรคณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร) มีบุคลากรสายวิชาการ ในการปฏิบัติหนาที่ทางดานการเรียน
การสอน งานวิ จั ย งานบริ การวิ ช าการและงานทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยมี พัน ธกิ จ 6 ดาน สราง
เอกลักษณ)ดานการท-องเที่ยวใหไดรับการยอมรับในระดับชาตินานาชาติ ผลิตบัณฑิตใหมีความรู คู-คุณธรรม
พรอมเขาสู-ประชาคมอาเซียน โดยจัดการศึกษาใหบัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการและมาตรฐานสากล พัฒนา
งานวิจัยใหมีคุณภาพระดับชาติและนําไปใชใหเกิดประโยชน)ต-อการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนและ
องค)กรในทองถิ่นพัฒนาการใหบริการวิชาการตอบสนองต-อความตองการของชุมชน ส-งเสริมโครงการอัน
เนื่องมากพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาองค)ความรูดานศิลปวัฒนธรรม พรอม
ภูมิป5ญญาทองถิ่น ชุมชนพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารต-างประเทศเพื่อความเป$นสากล พัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การอย- า งมี ประสิทธิ ภาพ และงานอื่ น ๆ ที่ ไดรั บ มอบหมายและนําไปสู-การวิเคราะห)ผ ลการ
ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อนําไปสู-การพัฒนาองค)กรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
17.1 แผนภูมิโครงสรางหนวยงานคณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร-

17.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในคณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- มีดังนี้
17.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยธุรการและงานสารบรรณ
(1) รับส-งหนังสือราชการภายในและภายนอก จากหน-วยงานราชการในสังกัดและ
หน-วยงานอื่น ตลอดจน ภาคเอกชน
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(2) ร-างโตตอบ หนังสือเพื่อติดต-อประสานงานกับหน-วยงานต-าง ๆ การจัดการดาน
การผลิตเอกสารของหน-วยงาน
(3) การเก็บรวบรวมเอกสารทางราชการตามหมวดหมู- สืบคนเอกสารและหนังสื อ
ราชการ
(4) จั ด ทํ า บั น ทึ ก คํ า สั่ ง ไปราชการเพื่ อ ศึ ก ษาดู ง านและฝ8 ก อบรม คํ า สั่ ง แต- ง ตั้ ง
คณะกรรมการในการดําเนินงานตามโครงการต-าง ๆ
(5) ตรวจสอบ E-mail และรับส-งหนังสือผ-านระบบ ระบบ e-document
(6) ติดต-อประสานงานดานการประชุมและจัดทําเอกสารในการประชุม
(7) แจงข-าวประชาสัมพันธ)ใหแก-บุคลากรภายในและภายนอกคณะ
(8) ประสานงานและใหความร-วมมือกับหน-วยงานในมหาวิทยาลัย
(9) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแก-ผูมาติดต-อราชการ
(10)ปฏิบัติหนาที่เป$นเลขานุการของผูบริหาร
2) หน-วยบริหารงานบุคคล
(1) ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ
(2) สรุปสถิติ การขาด ลา มาสายของบุคลากรในคณะ
(3) บันทึกส-งคําของหนังสือรับรองรายได และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
(4) จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร
(5) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
(6) จัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3) หน-วยอาคารสถานที่
(1) จัดสถานที่ อาคารสํานักงานใหสะอาดเรียบรอยและเหมาะแก-การทํางาน
(2) ควบคุ มดู แลดานการจั ด การหองเรี ย น หองประชุ ม หองสอบ หองน้ํ า รวมทั้ ง
อุปกรณ)ที่เกี่ยวของใหมีความพรอมสําหรับการใชงาน โดยประสานกับผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
(3) ควบคุ มดู แลการทํ า ความสะอาดอาคารสถานที่ บํ า รุ งรั กษาดานภู มิทัศน) ใหดู
สะอาด สวยงามรวมทั้งดูแลสาธารณูปโภคใหมีความพรอมสําหรับการใชงานอยู-เสมอ
4) หน-วยแนะแนวประชาสัมพันธ)และบริการสารสนเทศ
(1) ประชาสัมพันธ)คณะทางสื่อต-าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
(2) จัดทําเว็บไซต)ประชาสัมพันธ)เพื่อเผยแพร-ข-าวสารและการจัดกิจกรรมของคณะ
(3) จั ด ทํ า ปI า ยและบอร) ด ประชาสั มพั น ธ) ข- า วสารทางราชการและข- า วสารอื่ น ๆ
เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาไดรับทราบ
(4) จัดทําบอร)ดโครงสรางการบริหารงานและแนะนําบุคลากรของคณะ
(5) จัดใหมีการออกแนะแนวการศึกษา พรอมทั้งติดตามผลการแนะแนว
(6) บันทึกภาพกิจกรรมต-าง ๆ และส-งข-าวลงวารสารดอนขังใหญ-
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5) หน-วยการเงิน บัญชีและพัสดุ
(1) ควบคุมการเบิกจ-ายเงินงบประมาณและเงินรายไดที่ไดรับการจัดสรร
(2) รายงานผลการใชจ-ายรายไตรมาส
(3) จัดทําขออนุมัติการซื้อ-จาง เอกสารการเบิกจ-าย ค-าจาง ค-าตอบแทน ค-าใชสอย
ค-าวัสดุ ค-าครุภัณฑ) ค-าที่ดินสิ่งก-อสรางและค-าใชจ-ายตามโครงการ
(4) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา สอบราคา และโดยวิธีพิเศษ
(5) ตรวจสอบการเบิกจ-ายเงิน และใหคําแนะนําการเบิกจ-ายใหถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและระเบียบมหาวิทยาลัย
(6) จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจ-ายวัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑ)ของคณะ
(7) ตรวจเช็คครุภัณฑ)ประจําป[
(8) ดําเนินการจัดจางซ-อมครุภัณฑ) บันทึกจําหน-วยครุภัณฑ)ที่หมดสภาพ
(9) จัดทํารายงานการควบคุมภายในของหน-วยงาน
6) หน-วยวิเคราะห)นโยบายและแผน
(1) ประสานงานกับกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมกาดาน
ยุทธศาสตร)อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร)ของคณะใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
(2) จัดทําคําขอตั้งงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจําป[งบประมาณ
(3) จัดทําปฏิทินการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
(4) เร-งรัด ติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
(5) รวบรวม วิเคราะห)จัดทํารายงานผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม
(6) ใหขอมู ล และคํ า ปรึ ก ษาที่ ถู กตองเป$ น เป$ น ประโยชน) ต- อ การดํ า เนิ น โครงการ/
กิจกรรม
7) หน-วยประกันคุณภาพและควบคุมภายใน
(1) จัดทําคําสั่งแต-งตั้งคณะกรรมการและประสานงาน รวบรวมเอกสารและขอมูล
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(2) จัดทําคู-มือการประกันคุณภาพการศึกษา
(3) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป[การศึกษา
(4) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
ประจําป[งบประมาณ
(5) เตรียมขอมูล และหลักฐานเอกสารเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากทั้งหน-วยงาน
ภายในและภายนอก
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17.2.2 งานวิชาการและบริการ
1) หน-วยกิจการและพัฒนานักศึกษา
(1) จั ด ทํ า โครงการกิ จ กรรมใหสอดคลองกั บ อั ต ลั ก ษณ) แ ละคุ ณ ลั ก ษณ) บั ณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค)
(2) สนับสนุนใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถไดเต็มตามศักยภาพอย-างเป$นระบบ
ดวยวงจร PDCA
(3) เพิ่มพูนความรู ทักษะ ใหกับนักศึกษาผ-านรูปแบบการจัดโครงการกิจกรรม
(4) แนะนําใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของกับงานกิจการนักศึกษา
(5) จัดหาวัสดุและอุปกรณ)ที่จําเป$นสําหรับใชในกิจกรรมและโครงการ
(6) ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
(7) สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(8) ดําเนินการขออนุมัติเบิกจ-ายในการดําเนินโครงการ
(9) บันทึกกิจกรรมใหกับนักศึกษาและติดตาม ตรวจสอบ นักศึกษาแกกิจกรรม
(10)ใหคําปรึกษา แนะนําดานกิจกรรมนักศึกษา
(11)ประชาสัมพันธ)ทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา
(12)จัดทําหนังสือ คําสั่ง ประกาศที่เกี่ยวของกับงานดานกิจการนักศึกษา
2) หน-วยใหคําปรึกษาและฝ8กประสบการณ)วิชาชีพ
(1) ใหคํ า ปรึ ก ษาแก- นั ก ศึ ก ษาที่ ต องการความช- ว ยเหลื อ ในดานต- า ง ๆ เช- น ดาน
วิชาการ ดานการดํารงชีวิต
(2) จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ)ทางวิชาการ วิชาชีพความรูและ
ประสบการณ)แก-นักศึกษาและศิษย)เก-า
(3) ดําเนินการขออนุมัติเบิกจ-ายในการดําเนินโครงการ
(4) จัดทําหนังสือ คําสั่ง ประกาศที่เกี่ยวของกับงานดานใหคําปรึกษา
(5) จั ด ทํ า เอกสาร หนั งสื อราชการ หนั งสื อขอความอนุ เ คราะห) ฝ8 กประสบการณ)
วิชาชีพใหกับนักศึกษา
3) หน-วยบริการสื่อ โสตทัศนูปกรณ)และคอมพิวเตอร)
(1) ควบคุมดูแลการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร)และหองเรียนของคณะ
(2) ดูแลระบบงานอินเตอร)เน็ต
(3) ติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร)และบริการ
(4) ดูแลระบบเน็ตเวิร)คภายในคณะ
(5) ดูแลการใชงานโปรแกรมต-าง ๆ
(6) ซ-อมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร)
(7) ดูแลปรับปรุง Website ของคณะ
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(8) ดูแลรักษา ซ-อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ)ของคณะ
4) หน-วยหองสมุด
(1) ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
(2) จัดหาสารสนเทศใหมีปริมาณที่เพียงพอต-อความตองการและมีคุณภาพ
(3) พัฒนาคุณภาพของหองสมุดใหทันต-อความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) หน-วยบัณฑิตศึกษา
(1) จั ด ทํ า โครงการที่ ส อดคลองต- อ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและ
ปริญญาเอก
(2) จัดทําขออนุมัติเบิกจ-ายโครงการกิจกรรม
(3) ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
(4) จัดตารางเรียน จัดเตรียมหองเรียน ปริญญาโท และปริญญาเอก ทําคําสั่งผูสอน
ติดต-อประสานงานผูสอน และนักศึกษา ทําเบิกค-าตอบแทนการสอน
(5) จัดสอบหัวขอวิทยานิพนธ)ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทํา
คําสั่งแต-งตั้งอาจารย)ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
(6) สอบวิทยานิพนธ) ปริญญาโท และปริญญาเอก หนังสือเชิญ คําสั่งกรรมการสอบ
ประกาศ ตรวจสอบ thesis ประสานงานกรรมการสอบ ติดต-อประสานงาน และติดตามนักศึกษา ทําเบิก
ค-าตอบแทนกรรมการสอบและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ)
(7) จัดทําเอกสารและรวบรวมแบบประเมนิการสอนอาจารย)ระดับบัณฑิตศึกษา
(8) ใหคําปรึกษาและแนะนํานั กศึกษาเกี่ยวกับ งานวิ ทยานิพนธ) และเกี่ยวกั บ การ
เรียนการสอน
6) หน-วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
(1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเป$นไปตามกรอบมาตรฐาน TQR รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
(2) ติดต-อประสานงานทางดานวิชาการกับอาจารย)ภายในและภายนอกคณะ
(3) จัดทําเอกสารและรวบรวมแบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย)
(4) จัดเก็บและรวบรวมขอมูลดานวิชาการใหกับทีมงานประกันคุณภาพ
(5) จัดทําตารางคุมสอบ คําสั่งแต-งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ตรวจสอบขอสอบ รับ
ขอสอบและนําส-งขอสอบใหอาจารย)เจาของวิชา
(6) จัดทําเอกสารเบิกจ-ายค-าคุมสอบ
(7) ใหคําปรึกษาและแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
7) หน-วยวิจัยและบริการชุมชน
(1) สนับสนุนการสรางนักวิจัยรุ-นใหม(2) ติดตาม เสนอแนะใหคําปรึกษาตลอดการทําวิจัยของบุคลากรของคณะ
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(3) จัดโครงการกิจกรรมดานการใหบริการวิชาการกับชุมชน
(4) การสรางเครือข-ายความร-วมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการ
(5) ติดตามประเมินผลโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
(6) จัดทําขออนุมัติเบิกจ-ายงานดานการวิจัยและการบริการวิชาการชุมชน
(7) จัดทําหนังสือ คําสั่ง ประกาศที่เกี่ยวของกับงานดานวิจัยและบริการชุมชน
(8) ใหคําปรึกษางานดานวิจัยและบริการชุมชน
8) หน-วยศิลปวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาเพชรบุรี
(1) ริเริ่มสรางสรรค)และปรับปรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาเพชรบุรีใหเหมาะสม
กับยุคสมัย โดยใชภูมิป5ญญาเป$นพื้นฐานในการรวมกลุ-มการพัฒนาอาชีพควรนําความรูดานวิทยาศาสตร)
และเทคโนโลยีมาช-วยเพื่อต-อยอดใชในการผลิต
(2) ถ-ายทอดและเผยแพร- องค)ความรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาเพชรบุรีใหคนใน
สังคมไดรับรู เกิดความเขาใจ ตระหนักในคุณค-าคุณประโยชน)และปฏิบัติไดอย-างเหมาะสม
(3) ปลุกจิตสํานึกศิลปวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาเพชรบุรีใหคนในทองถิ่นตระหนักถึง
คุณค-าแก-นสาระและความสําคัญของภูมิป5ญญาทองถิ่น
(4) การคนควาวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิป5ญญา
เพชรบุ รี ข องไทยในดานต- า ง ๆ ที่ เ ป$ น ภู มิ ป5 ญ ญาของทองถิ่ น มุ- ง ศึ ก ษาใหรู ความเป$ น มาในอดี ต และ
สภาพการณ)ในป5จจุบัน
(5) ส-งเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือข-ายการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิป5ญญาเพชรบุรีของชุมชนต-าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาทองถิ่น
(6) ส-งเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพร-และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป5ญญาเพชรบุรีอย-างกวางขวาง ดวยสื่อและวิธีการต-าง ๆ
(7) ส-งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพศิลปวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาเพชรบุรี
ของชาวบาน ผูดําเนินงานใหมีโอกาสแสดงศักยภาพดานภูมิป5ญญา
(8) จั ด ทํ า หนั ง สื อ คํ า สั่ ง ประกาศที่ เ กี่ ย วของกั บ งานดานศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ภูมิป5ญญาเพชรบุรี
(9) ใหคําปรึกษาและขอมูลงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาเพชรบุรี
17.2.3 สถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัย
1) หน-วยส-งเสริมวัฒนธรรมและชาติพันธุ)เมืองเพชร
(1) ปลุกจิตสํานึกศิลปวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาเพชรบุรีใหคนในทองถิ่นตระหนักถึง
คุณค-าแก-นสาระและความสําคัญของภูมิป5ญญาทองถิ่น
(2) ส-งเสริมและอนุรักษ)ดานภูมิป5ญญาทองถิ่น และกลุ-มชาติพันธุ)ในจังหวัดเพชรบุรี
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2) หน-วยส-งเสริมงานศิลปกรรม
(1) ส- งเสริ มและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั กยภาพนั กศึ กษาและบุ คลากรในงานดาน
ศิลปกรรม
(2) พัฒนาและบูรณาการงานดานศิลปกรรม ก-อเกิดผลงานสรางสรรค)สู-เวทีสากล
3) หน-วยส-งเสริมและพัฒนางานสรางสรรค)สู-นวัตกรรมเชิงพาณิชย)
(1) ริเริ่มสรางสรรค)และปรับปรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาเพชรบุรีใหเหมาะสม
กับยุคสมัย โดยใชภูมิป5ญญาเป$นพื้นฐานในการรวมกลุ-มการพัฒนาอาชีพควรนําความรูดานวิทยาศาสตร)
และเทคโนโลยีมาช-วยเพื่อต-อยอดใชในการผลิต
(2) เก็บรวบรวมขอมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาเพชรบุรีในดานต-าง ๆ ที่เป$น
ภูมิป5ญญาของทองถิ่น และพัฒนาต-อยอดใหเป$นงานสรางสรรค)สู-นวัตกรรมเชิงพาณิชย)
4) หน-วยพัฒนาสื่อเพื่อการเผยแพร-และจัดแสดง
(1) ถ-ายทอดและเผยแพร- องค)ความรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาเพชรบุรีใหคนใน
สังคมไดรับรู เกิดความเขาใจ ตระหนักในคุณค-าคุณประโยชน)และปฏิบัติไดอย-างเหมาะสม
(2) ส-งเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือข-ายการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิป5ญญาเพชรบุรีของชุมชนต-าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิป5ญญาทองถิ่น

155
18. คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
สํ า นั กงานคณบดี คณะวิ ทยาศาสตร) มี การแบ- งส- ว นงาน เพื่ อสนั บ สนุ น ภารกิ จ หลั กของคณะ
วิทยาศาสตร) ที่ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย ไดแก- การยกระดับคุณภาพบัณฑิต การผลิตและพัฒนา
วิชาชีพครู การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทองถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมี
กลไกการดําเนินการ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของผูบริหาร และการบริการนิสิต อาจารย) บุคลากร
ภายในคณะวิทยาศาสตร) ตามโครงสรางการแบ-งส-วนงาน คือ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานวิชาการและ
บริการ 3) ศูนย)วิทยาศาสตร)และวิทยาศาสตร)ประยุกต)
18.1 แผนภูมิโครงสรางหนวยงานคณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี

18.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในคณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี มีดังนี้
18.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยนโยบายและแผน
(1) จั ด ทํ า แผนต- า ง ๆ ของคณะ ประกอบดวย แผนพั ฒ นาคณะ ระยะ 5 ป[
แผนพั ฒ นาบุ คลากรและอั ต รากํ า ลังระยะ 5 ป[ แผนปฏิ บั ติ การประจํ าป[ แผนพั ฒ นาบุ คลากรประจําป[
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) แผนงานบริการวิชาการ และการผลิตบัณฑิต แผนงานวิจัย
และงานสรางสรรค) แผนงานพัฒนานักศึกษา แผนกลยุทธ)การเงิน แผนบริหารความเสี่ยง แผนระบบ
สารสนเทศของคณะ (Information System Plan)
(2) จัดเตรียมและใหขอมูลในการจัดทําคําของบประมาณแก-สาขาวิชาและฝQายต-าง ๆ
ในคณะ
(3) รวบรวมกิจกรรมของสาขาวิชาและฝQายต-าง ๆ เพื่อจัดทําเอกสารประกอบคําขอ
งบประมาณ
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(4)
(5)
(6)
(7)

จัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณประจําป[
การขออนุมัติงบประมาณพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณประจําป[
จัดทําเอกสารเพื่อแจงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรแก-สาขาวิชาและฝQายต-าง ๆ
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ของระดับสาขาวิชา

และคณะ
(8) ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมและการใชจ-ายงบประมาณทุกไตรมาส
(9) รายงานผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) สรุปรายงานแผน ตัวชี้วัด และ
เปIาหมายของงานโครงการและจัดทํารายงานประจําป[
(10)สรุปขอมูลเงินงบประมาณรายไตรมาส และสิ้นป[งบประมาณ
(11)รวบรวมขอมู ล จากฝQ า ยงานทุ กงาน สรุ ป นํ า เสนอขอมู ล เพื่ อการตั ด สิ น ใจของ
ผูบริหาร
(12)จัดประชุมของฝQายแผนงาน บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
(13)สํารวจและวิเคราะห)ขอมูล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน) พันธ
กิจ ยุทธศาสตร)ประจําป[
(14)รวบรวมสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนประจําป[ และครบ
การทดลอง ปฏิบัติงาน
2) หน-วยบริหารทั่วไป
(1) งานสารบรรณ จัดระบบงานเอกสาร แฟIมงาน จัดทําสารบรรณแฟIมงานในคณะ
(2) รับ-ส-งเอกสาร จัดเก็บ และทําลายเอกสารประจําป[
(3) จัดพิมพ)เอกสารต-าง ๆ หนังสือราชการ บันทึกขอความ คําสั่ง ฯลฯ
(4) ประชาสัมพันธ)เอกสาร ปdดประกาศ จัดปIายนิเทศคณะ
(5) ประสานวิทยากร จัดทําหนังสือเชิญหรือคําสั่งแต-งตั้งวิทยากร
(6) ดู แ ลการลงเวลาปฏิ บั ติ ง านประจํ า วั น ของบุ ค ลากร และสรุ ป รายงานผลส- ง
มหาวิทยาลัย
(7) นําเสนอเอกสารใหผูบริหารลงนาม และบันทึก นัดหมาย แจงเตือน การประชุม
ของคณบดี
(8) บันทึกรับเอกสารและแจงเอกสารใหผูเกี่ยวของรับทราบ
(9) ดําเนินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ดังนี้ จัดทําหนังสือเชิญประชุม จัดทําบัญชีรายชื่อผูเขาประชุม จัดทําวาระการประชุม เอกสารการประกอบ
ประชุม บันทึกการประชุม จัดทํารายงานการประชุม และจัดเตรียมอาหารว-างในการประชุม
(10)ดําเนินการประชุ มบุ คลากรคณะ และการประชุ มคณะกรรมการประจํ า คณะ
ไดแก- งานแจงเชิญประชุม จัดทําบัญชีลงชื่อผูเขาร-วมประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
บันทึกการประชุม จัดทํารายงานการประชุม และจัดเตรียมอาหารว-างในการประชุม
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(11)ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข แบบฟอร)มต-าง ๆ ของงานบริหารทั่วไป
(12)ประเมินผลความพึงพอใจการใหบริการของสํานักงานคณบดี
(13)บันทึกขอมูลประวัติบุคลากร
(14)ดําเนินการขอรับสมัคร บรรจุแต-งตั้ง ยาย โอน ลาออก ลาศึกษาต-อ
(15)บันทึกการลาทุกประเภทและจัดทําทะเบียนคุมวันลาของบุคลากรภายในคณะ
(16)ประสานการขอทุนการศึกษาของบุคลากร รับเรื่องรองเรียน รองทุกข)
(17)ประสานงานและดําเนินการคัดเลือก/เลือกตั้ง กรรมการตําแหน-งต-าง ๆ ของ
คณะ
(18)ประสานงานการคัดเลือก/เสนอขอบุคลากรดีเด-นเพื่อรับรางวัล
(19)ประสานงานขออนุญาตใชรถมหาวิทยาลัย และการช-วยเหลืออาจารย)ในการออก
พื้นที่ใหบริการแก-ชุมชน
(20)ดูแลการจัดเลี้ยงของคณะ รวมทั้ง อาหารว-าง อาหารกลางวัน ในการจัดประชุม
สัมมนา บริการวิชาการต-าง ๆ
(21)ควบคุมดูแลจัดทําทะเบียนการยืมคืนวัสดุอุปกรณ)ต-าง ๆ ของคณะแก-นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป
(22)จัดทําทะเบียนและเอกสารการทําสัญญาความร-วมมือระหว-างหน-วยงาน
(23)ควบคุมการใหบริการถ-ายเอกสาร สรุปยอดและรายงานผล
(24)รวบรวมขอตกลงในการปฏิบัติราชการของบุคลากรเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและจัดทํารายงานผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัยต-อไป
3) หน-วยอาคารสถานที่และซ-อมบํารุง
(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานบริการภายในอาคาร(แม-บาน) และ
ภายนอกอาคาร(ภาคสนาม)
(2) ตรวจสอบอุปกรณ)ไฟฟIา ประปา เครื่องมือ ครุภัณฑ)ใหมีสภาพพรอมใชงาน
(3) ดูแลอาคาร ระบบสิ่งแวดลอม และระบบความปลอดภัย
(4) ดําเนินการซ-อมแซมและบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ) ครุภัณฑ) ภายในหน-วยงานที่
รับผิดชอบ
(5) ตรวจสอบและบํ า รุ งรั ก ษาอุ ป กรณ) ในงานดานสุ ข าภิ บ าล เช- น ระบบประปา
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบปรับและระบายอากาศ
(6) ติ ด ต- อประสานงานกั บ หน- ว ยงานเอกชนหรื อฝQ า ยซ- อมบํ า รุ งของมหาวิ ทยาลัย
เกี่ยวกับการซ-อมและบํารุงรักษา
(7) ประเมินผลการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานบริการ และภาคสนามประจําเดือน
(8) จัดซื้อวัสดุอุป กรณ)สํ าหรั บผู ปฏิบั ติ งานบริ การและจั ดซื้ อวัส ดุสํา หรั บ การซ- อ ม
บํารุง
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(9) ดูแลและตรวจสอบสภาพหองเรียนและอาคารใหมีความพรอมใชงานก-อนเปdด
ภาคเรียน
(10)ประสานการจัดอบรมการปIองกันอัคคีภัย และการใชลิฟท) และสรุปรายงานผล
(11)ตกแต-งอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
(12)จัดระเบียบการจอดรถดานหนาอาคารและ จัดทําปIายการจราจร
4) หน-วยการเงินและพัสดุ
(1) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว-าดวย การพัสดุ พ.ศ.
2560
(2) ดําเนินการเบิกจ-ายงบประมาณค-าตอบแทน ใชสอย วัสดุและครุภัณฑ)ที่มีวงเงิน
ไม-เกิน 5 แสนบาท
(3) การกําหนดคุณสมบัติครุภัณฑ) ที่ดิน และสิ่งก-อสรางในการของบประมาณ
(4) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบิกจ-ายเงินทุกประเภท
(5) ดําเนินการเบิกค-าสอนภาคนอกเวลา และค-าสอนเกินภาระงาน
(6) บันทึกขอมูลการเบิกจ-ายในระบบ 3D และระบบ egp ตามระเบียบ
(7) บันทึกทะเบียนควบคุมการเบิกจ-ายเงินทุกประเภท
(8) ดําเนินการรับจ-ายเช็คใหแก-ผูเบิก
(9) บันทึกบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ)ภายในคณะ
(10)จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีเพื่อการตรวจสอบต-อไป
(11)ดําเนินการลงรหัสครุภัณฑ)ของคณะและสาขา
(12)จัดทําทะเบียนครุภัณฑ)ของคณะและสาขา
(13)ดําเนินการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวปฏิบัติการเบิกจ-ายเงินทุกประเภท
(14)สรุปรายงานการใชจ-ายงบประมาณประจําเดือนตามรหัสงบประมาณเพื่อการ
ติดตามการใชจ-ายงบประมาณของคณะและสรุปรายงานการใชจ-ายเงินงบประมาณประจําป[
(15)สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารสํานักงานประจําป[
(16)จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จางของคณะ สาขาวิชา ศูนย)วิทยาศาสตร)ฯ ที่
ตรงตามการจัดสรรงบประมาณประจําป[ และที่ขอจัดสรรเพิ่มเติม
(17)จัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาคู-มือการเบิกจ-ายเงินทุกประเภท
(18)จัดเตรียมขอมูลเอกสารและประสานการรับตรวจจากหน-วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัย
(19)จัดทํารายละเอียดการเบิกค-าโทรศัพท)ของคณะ
(20)ดําเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ)ประจําป[
(21)ใหบริการคําปรึกษาแนะนําและช-วยแกไขป5ญหาดานการเบิกจ-ายเงินกับบุคลากร
ของคณะ

159
5) หน-วยโสตทัศนูปกรณ)
(1) จัดเตรียมอุปกรณ)โสตทัศนูปกรณ)ในการเรียนการสอน การประชุม การบรรยาย
การ ฝ8กอบรม สัมมนา และนิทรรศการต-าง ๆ
(2) ควบคุมการใชงาน ตรวจสอบ การจัดหา การเก็บรักษา ดูแล ซ-อมแซม อุปกรณ)
โสตทัศนูปกรณ)ต-าง ๆ ใหพรอมใชงาน
(3) สนับสนุนและส-งเสริมการสอน การบริการวิช าการ การประชาสัมพั นธ) และ
เผยแพร-ในแบบของโสตทัศนูปกรณ)ในรูปแบบต-าง ๆ ตามความเหมาะสม
(4) จัดทําคู-มือ แนะนําเทคนิคการใช ใหความรู และการแกไขป5ญหาเบื้องตน ในการ
ใชงาน อุปกรณ)โสตทัศนูปกรณ)ในหองเรียน หองบรรยาย หองประชุม สัมมนา
(5) จัดทําระเบียบ ขอตกลงในการขอใชและขอยืมอุปกรณ)โสตทัศนูปกรณ)ต-าง ๆ
(6) ใหบริการคําปรึกษา การแกไขป5ญหากับบุคลากรของคณะ และนักศึกษาเกี่ยวกับ
การใชงานคอมพิวเตอร) ระบบเครือข-ายและอุปกรณ)ต-อพ-วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
6) หน-วยประชาสัมพันธ)
(1) บันทึกภาพการจัดโครงการ/กิจกรรมต-าง ๆ ของสาขาและคณะ
(2) จัดทําปIายประชาสัมพันธ)คณะในโอกาสต-าง ๆ
(3) จัดทําเอกสารการประชาสัมพันธ)คณะ ในโอกาสต-าง ๆ
(4) ประสานการลงข-าวกิจกรรมต-าง ๆ ของคณะ กับวารสารดอนขังใหญ(5) ประชาสัมพันธ)ข-าวสารการดําเนินกิจกรรมของคณะทางเว็บไซต) คลื่นวิทยุและ
สื่อประชาสัมพันธ)อื่น ๆ
(6) จัดทําปIายบุคลากรคณะใหเป$นป5จจุบัน
(7) จัดทําปIายหนาหองเรียนและหองต-าง ๆ ในคณะ
(8) จัดทําขอมูลนําเสนอของคณะที่เป$นป5จจุบันเพื่อใชในการรับสมัครนักศึกษา การ
รับคณะศึกษาดูงานและงานประชาสัมพันธ)อื่น ๆ
(9) ประกาศอัตราค-าใชบริการหองประชุม
(10)ควบคุมดูแลการใชหองประชุมและรายงานสรุปขอมูลการใหบริการหองประชุม
ประจําทุกเดือน
7) หน-วยประกันคุณภาพ
(1) จัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ (SAR)
(2) จัดทําคู-มือปฏิบัติงานประกันคุณภาพคณะ
(3) บันทึกขอมูลในระบบ CHE QA ONLINE ระดับคณะ
(4) ประสานงานดานประกันคุณภาพทุกสาขาวิชา
(5) ติดตามและรวบรวมเอกสารงานประกันคุณภาพทั่งระดับสาขาและระดับคณะ
(6) บันทึกขอมูลในระบบ CHE QA ONLINE ระดับสาขาวิชา
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(7) จัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา
(8) จัดเตรียมแฟIมเอกสารประกันคุณภาพ เพื่อรอรับการตรวจประเมิน
(9) วางแผนและดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยกําหนด
ปฏิทินการกํากับดูแล การบริหารหลักสูตร กํากับดูแลช-วงเวลา จัดเก็บขอมูล สรุป รวบรวมและจัด เก็บ
มคอ. รายงานผลต-อคณะกรรมการบริหารคณะทราบเป$นระยะและรายงานผลต-อคณะกรรมการประจํา
คณะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
(10)ใหขอมูลและตอบขอซักถามของคณะกรรมการตรวจประเมิน
18.2.2 งานวิชาการและบริการ
1) หน-วยวิชาการ
(1) จัดทําปฏิทินงานของฝQายวิชาการ
(2) การจัดการเรียนการสอนของคณะ ไดแก- การจัดตารางสอน การจัดหองเรี ยน
ตารางสอบของอาจารย)
(3) การจัดเตรียมในการสอบ ไดแก- การพิมพ)ขอสอบ เก็บรักษา เบิกจ-าย รับคืน
ขอสอบ การจัดตารางสอบ หองสอบ แต-งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ และประสานแกไขป5ญหาระหว-างการ
จัดสอบ
(4) รวบรวมติ ด ตามการส- งผลการเรี ย นประจํ า ภาคการศึ กษา และสรุ ป ผลพรอม
รายงานต-อผูบริหารคณะ
(5) รวบรวม สรุปผล และส-งบัญชีคะแนนพิเศษ
(6) รวบรวมประมวลการสอน (มคอ.3) ผลการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ.5) (มคอ.
4-7) และแฟIมสะสมงาน
(7) จัดทําขอมูลทะเบียนหลักสูตรที่ผ-าน สกอ.และคุรุสภา และจัดเก็บเอกสารการ
อนุมัติ
(8) ประสานงานการฝ8กประสบการณ)วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตร ค.บ.
(9) การดําเนินการเปลี่ยนแปลงตารางสอน (สสก.3) เปลี่ยนแปลงอาจารย)ผูสอน
(สสก.5) และการสอนชดเชย
(10)งานขอมูลอาจารย)พิเศษ การจัดตารางสอน และตารางสอบของอาจารย)พิเศษ
(11)งานการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี การวิพากษ)หลักสูตร
(12)งานจัดประชุมของฝQายวิชาการ บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม และสรุปผล
โครงการของฝQายวิชาการ
(13)งานสรุปขอมูลนักศึกษาและอาจารย)ประจําหลักสูตร รวมทั้งการสรุปชั่วโมงการ
สอนของอาจารย) จําแนกตาม รายบุคคล และสาขา
(14)งานการสํารวจ เตรียมความพรอมของหองเรียน อาคารเรียน ก-อนเปdดภาคเรียน
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(15)จัดพิมพ)เอกสารงานวิชาการ และการบริการเอกสารทางวิชาการแก-นักศึกษา
และอาจารย)
(16)จัดทํารายงานขอมูล สมศ. และ กพร. ในส-วนของฝQายวิชาการ
(17)รวบรวมขอมูล สรุปรายงานส-งฝQายขอมูลสารสนเทศคณะในส-วนที่รับผิดชอบ
2) หน-วยบริการวิชาการ
(1) งานการจั ด ทํ า แบบประเมิ น ต- า ง ๆ การวิ เ คราะห) ขอมู ล จากแบบประเมิ นผล
ที่เกี่ยวกับงานวิชาการ สรุปขอมูลเพื่อนําไปพัฒนา
(2) งานจัดทํารายงานผลโครงการและกิจกรรมของสํานักงาน
(3) งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(4) งานดูแลใหบริการหองสมุดงานวิจัยคณะ การจัดทําทะเบียนนักวิจัย หัวขอวิจัย
เงินทุนวิจัย และสรุปยอดผูใชบริการงาน
(5) วางแผนและดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม- โดยกํ า หนดปฏิ ทิ น จั ด ทํ า
แบบสอบถาม วิเคราะห)ผล จัดทําหลักสูตร จัดประชุมวิพากษ)หลักสูตร จัดทํารายงานการประชุม แกไข
หลักสูตร นําเสนอหลักสูตรเขากระบวนการอนุมัติ ติดตามผลการรับทราบและรับรองหลักสูตรจาก สกอ.
รายงานผลความกาวหนาต-อคณะกรรมการบริหารคณะทราบเป$นระยะและรายงานผลต-อคณะกรรมการ
ประจําคณะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
3) หน-วยกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
(1) งานพัฒนานักศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป[ ประกอบดวย (1) งานการ
จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ป5จฉิมนิเทศ และการใหบริการการแนะนําแก-นักศึกษาใหม- (2) งานการจัดประกวด
แข-งขัน สมัครเขารับการคัดเลือกนักศึกษาดีเด-นดานต-าง ๆ (2) งานการจัดกิจกรรมการไหวครู กิจกรรมการ
แข-งขันกีฬาประจําป[ และกิจกรรมรับนองใหม- (3) งานการดูแลนักศึกษาทํากิจกรรม 3D กับหน-วยงาน
ภายในและภายนอก (4) การจัดกิจกรรม Big cleaning day ร-วมกับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย เป$นตน
(2) ดูแลกิจกรรมส-งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
(3) ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมของฝQ า ยกิ จ การนั กศึ กษา ประกอบดวย 1) จั ด ทํ า ปฏิ ทิน
กิจกรรมงานกิจการนักศึกษา ประจําป[ 2) ประสานการขอรับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทุกประเภท 3)
ดําเนินการขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา 4) ดําเนินการจัดประชุมของสโมสรนักศึกษา กํากับ
การจดบันทึกการประชุม และอื่น ๆ 5) ประสานงานกับนักศึกษาในการบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 6) แจง
ข-าวสารการทํ า กิจ กรรมของนั กศึ กษาส- งใหฝQา ยประชาสั มพันธ) คณะ 7) ประสานงานกั บนั กศึ กษา การ
ประชาสั ม พั น ธ) แ จงขอมู ล ข- า วสารต- า ง ๆ 8) สรุ ป งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา รายงานในที่ ป ระชุ ม คณะ 9)
ดําเนินการกิจ กรรมการเลื อกตั้ งกรรมการนักศึ กษา ระดับคณะและมหาวิ ทยาลัย 10) สรุปรายงานผล
โครงการ/กิจกรรมของฝQายกิจการนักศึกษาส-งใหฝQายแผนฯ 11) ประสานงานศิษย)เก-า ขอมูลศิษย)เก-า และ
การจัดกิจกรรมใหศิษย)เก-า
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(4) ประสานงานการรับปริญญาประจําป[
(5) ดูแล ปรับปรุงขอมูล ข-าวสาร ประชาสัมพันธ) กิจกรรมต-าง ๆ ของคณะ ทาง
facebook คณะวิทยาศาสตร)ฯ
(6) จัดทําทะเบียนวัสดุของสโมสรนักศึกษา การยืม คืน อุปกรณ)ต-าง ๆที่ใชในการทํา
กิจกรรมของนักศึกษา และดูแลรักษา เก็บเขาที่ แจงซ-อม และเสนอขอจัดซื้อ
(7) ดูแลหองสโมสรนักศึกษาใหมีความเป$นระเบียบเรียบรอย
(8) ดําเนินการทบทวนอัตลักษณ)นักศึกษา และเอกลักษณ)คณะ
4) หน-วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดทําขอมูลสารสนเทศคณะ ประจําภาคการศึกษา
(2) บันทึกขอมูลการพัฒนาบุคลากรรายคน
(3) บันทึกการรายงานผลการไปราชการ และวางแผนติดตามผลการนําความรูไปใช
ประโยชน)
(4) การจัดพิมพ)และเผยแพร-เอกสารแผนต-าง ๆ ของคณะ
(5) จัดทําขอมูลบุคลากรเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร เช-น ขอมูลเงินเดือน
เลขที่ตําแหน-ง อายุการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(6) จัดทําโปรแกรมระบบสารสนเทศของคณะ
(7) งานการดูแลโปรแกรมและเครื่องคอมพิวเตอร)ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร)ให
พรอมในการจัดการเรียนการสอน
(8) ประสานงานและทํางานร-วมกับศูนย)คอมพิวเตอร)ในการนําเขา/ปรับปรุงขอมูล
ข-าวสารประชาสัมพันธ)เว็บไซต)คณะวิทยาศาสตร)ฯ และศูนย)วิทยาศาสตร)ฯ การบริการวิชาการ KM กลุ-ม
ชุมชนนักปฏิบัติของคณะ e-learning
(9) ประสานงานและทํางานร-วมกับศูนย)คอมพิวเตอร)ในการดูแล บํารุงรักษา ควบคุม
ติดตั้งโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร)ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร)และสํานักงานของคณะ
(10)ประสานงานและทํ า งานร- ว มกั บ ศู น ย) ค อมพิ ว เตอร) ใ นการ ดู แ ล รั ก ษาระบบ
เครือข-ายคอมพิวเตอร) และระบบสื่อสารขอมูลของคณะวิทยาศาสตร)ฯ
(11)ประสานงานและทํางานร-วมกับศูนย)คอมพิวเตอร)ในการดูแล บํารุงรักษาเครื่อง
server ของศูนย)วิทยาศาสตร)ฯ อย-างนอยเดือนละ 1 ครั้ง
(12)ประสานงานและทํ า งานร- ว มกั บ ศู น ย) คอมพิ ว เตอร) ในการดู แลการใชงานและ
ปรับปรุงโปรแกรมฐานขอมูลของคณะวิทยาศาสตร)ฯ
(13)ดูแลเว็ปไซด)คณะ และการ Up date ขอมูลบนเว็ปไซด)คณะวิทยาศาสตร)
(14)ประสานงานและทํางานร-วมกับศูนย)คอมพิวเตอร)ในการดําเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(15)สํารวจขอมูลจํานวนและลักษณะการใชคอมพิวเตอร)ประจําป[
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(16)งานจั ด ซื้ อ-จั ด จางเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ) คอมพิ ว เตอร) เครื อข- า ยคอมพิ ว เตอร) แ ละ
อุปกรณ)ต-อพ-วงอื่น ๆ
(17)ประสานงานและทํางานร-วมกับศูนย)คอมพิวเตอร)ในการดูแลระบบ LAN ในคณะ
(18)ประสานงานและทํ า งานร- ว มกั บ ศู น ย) ค อมพิ ว เตอร) ใ นการซ- อ มแซมเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร)และการลงโปรแกรม
(19)จัดทําสรุปและรายงานขอมูลการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5) หน-วยวิจัยและนวัตกรรม
(1) ประชาสัมพันธ)งานวิจัยและงานสรางสรรค)
(2) จัดประชุมงานวิจัยและงานสรางสรรค) (1) จัดทําหนังสือเชิญประชุม (2) จัดทํา
ระเบียบวาระการประชุม (3) บันทึกการประชุม (4) จัดทํารายงานการประชุม
(3) รวบรวมรายงานผลการจัดงานวิจัยและงานสรางสรรค)คณะ
(4) รายงานผลงานวิจัยและสรางสรรค)ของคณะ
(5) ประสานงานการจัดนิทรรศการ นําเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร-ผลงาน
(6) ประสานงานการขอทุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(7) ประสานงานนักวิจัยหนาใหม- และพี่เลี้ยงนักวิจัย
(8) ประสานงานการจัดทําทะเบียนรายชื่อวิทยากร ภูมิป5ญญาทองถิ่นที่ไดจากการ
บริการวิชาการ
(9) ประสานการรวบรวมขอมูลความรูหรือสิ่งที่ ไดจากการบริ การวิชาการ จัดทํ า
เอกสารความรู
(10)ประสานงานการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยนําลงเว็บไซต)คณะ
(11)ประสานงานการจัดทําขอมูลงานวิจัยและสรางสรรค)และบริการวิชาการส-งให
ฝQายขอมูลสารสนเทศ
18.2.3 ศูนย-วิทยาศาสตร-และวิทยาศาสตร-ประยุกต1) หน-วยวิจัยและศูนย)ความเป$นเลิศทางดานวิทยาศาสตร)
(1) ศูนย)เรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพ
(2) หน-วยวิจัยชีววิทยาพืช
(3) ศูนย)ความเป$นเลิศทางชีววิทยาโมเลกุล
(4) สวนพฤกษศาสตร)เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(5) สํานักงานวารสารวิทยาศาสตร)แห-งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(6) รวบรวมขอมูลงานวิจัย ทุนวิจัย และแหล-งทุนวิจัย
(7) เผยแพร-และบันทึกขอมูลในฐานขอมูลงานวิจัย เพื่อใชในการบริหารงานวิจัยของ
คณะ

164
(8) ประชาสัมพันธ)ขอมูล แหล-งทุนวิจัย การประชุมวิชาการ ฯลฯ ผ-านช-อทางการ
ประชาสัมพันธ)ของคณะ
(9) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ-ายเงินทุนวิจัย และจัดส-งเอกสารต-อเจาหนาที่พัสดุ
คณะดําเนินการเบิกจ-ายต-อไป
2) หน-วยบริการวิชาการ
(1) ประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร) สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟdสิกส)
(2) จั ด เตรี ย มความพรอมอุ ป กรณ) สารเคมี หองเรี ย น และหองปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตร)
(3) เป$นผูช-วยอาจารย)ในการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร)
(4) จัดทําทะเบียนหนังสือ วารสารและสื่อสิ่งพิมพ)ต-าง ๆ
(5) กํากับ ดูแลติดตามการยืม-คืนหนังสือ วารสารและสื่อสิ่งพิมพ)ต-าง ๆ
(6) สรุปทะเบียนและสถิติการใชหองสมุดทุกภาคการศึกษาเสนอต-อคณบดี
(7) อํานวยความสะดวกในการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร)ทั้งนักศึกษา อาจารย)
และบุคคลภายนอกที่มารับบริการ
(8) ดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร) ทําความสะอาดเครื่องมือ ศูนย)วิทยาศาสตร)
เช-น กลองจุลทรรศน), Autoclave, Water bath
(9) ดําเนินการจัดงานสัปดาห)วิทยาศาสตร)แห-งชาติ ส-วนภูมิภาค ประจําป[
(10)จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ) สารเคมี และเครื่องมือต-าง ๆ ที่ใชในหองปฏิบัติการเคมีและ
การเรียนการสอน
(11)ดูแลและแจงซ-อมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ)ในอาคารศูนย)วิทยาศาสตร)ที่มีความ
ชํารุดเสียหาย
(12)ประสานงานเพื่อการเผยแพร- และนําเสนอผลงานวิจัย
(13)จัดทําแบบประเมินต-าง ๆ การวิเคราะห)ขอมูล จากแบบประเมินผล ที่เกี่ยวกับ
งานวิชาการ สรุปขอมูลเพื่อนําไปพัฒนา
(14)ใหคําปรึกษาแนะนําการใชวัสดุอุปกรณ)วิทยาศาสตร)และเครื่องมือวิทยาศาสตร)
แก-นักศึกษาและอาจารย)
(15)ดําเนินการเบิกจ-ายงบประมาณประจําศูนย)วิทยาศาสตร)ฯ
(16) สรุปผลการดําเนินงานนําเสนอขอมูลในส-วนของศูนย)วิทยาศาสตร)ฯ
3) หน-วยตรวจสอบและวิเคราะห)ทางวิทยาศาสตร)
(1) ตรวจวิเคราะห)อาหารทางดานจุลชีววิทยา ประกอบดวยเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
อุปกรณ) เครื่องแกว ผ-านการฆ-าเชื้อแลว พรอมใชงาน
(2) ทําความสะอาดหองตรวจวิเคราะห)อาหารโดยการถูพื้นดวยน้ํายาฆ-าเชื้อ เปdด
UV-Light 1 ชั่วโมง สัปดาห)ละ 1 ครั้ง
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(3) ทําการวิเคราะห)ตัวอย-างอาหารดวยเทคนิคปลอดเชื้อ
(4) ทํ า รายงานการมอบหมายงานและรวบรวมผลการทดสอบใหหั ว หนางาน
วิเคราะห)ทดสอบลงนาม
(5) รายงานบันทึกผลการทดสอบใหเจาหนาที่ธุรการออกรายงานผล
(6) ตรวจวิเคราะห)ตัวอย-างน้ํา น้ําเสีย อาหาร ดิน และปุ€ย
(7) เป$นผูช-วยสอน และวิทยากร
(8) ตรวจสภาพ ดูแล และบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร)
(9) ใหบริ การยืม-คื นเครื่ องมื อและอุ ปกรณ) วิ ทยาศาสตร) และเตรี ยมความพรอมของ
เครื่องมือ
(10)จัดทํารายงานการตรวจวิเคราะห)ฯ นําส-งใหผูรับบริการ
(11)ดูแลหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร) ชั้น 3
(12)ใหบริ การ ปรึ กษา และคํ า แนะนํ า การใชงานเครื่ องมือ ใหกั บ นั กศึ กษา และ
อาจารย)
(13)ตรวจสอบครุภัณฑ)ประจําหองปฏิบัติการเคมี
(14)จัดซื้อวัสดุ สารเคมีในหองปฏิบัติการ
(15)เบิกจ-ายเงินรายไดส-วนค-าตรวจวิเคราะห)
(16)สรุปสถิติงานวิเคราะห)ตัวอย-างทุกสิ้นป[งบประมาณเสนอต-อคณบดี
4) หน-วยสะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(1) สํารวจความตองการอบรม วิเคราะห)ผลการสํารวจและจัดทํารายงานผลการ
สํารวจความตองการอบรมสะเต็มศึกษา
(2) จัดทําแผนการอบรมของศูนย)สะเต็มศึกษา
(3) กํากับติดตามการดําเนินกิจกรรมตามแผน
(4) รวบรวมขอมูลการดําเนินกิจกรรมตามแผน
(5) สรุปผลการดําเนินงานและความสําเร็จของแผน
(6) ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ มศู น ย) ส ะเต็ ม ศึ ก ษา โดยจั ด เตรี ย มเอกสารประกอบการ
ประชุม จัดทําหนังสือเชิญประชุม จัดทําบัญชีรายชื่อผูเขาประชุม จัดเตรียมอาหาร อาหารว-าง และหอง
ประชุม บันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม
(7) จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน
(8) การพัฒนาฝ[มือแรงงานประกาศกําหนด
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19. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป$นหน-วยงานหลักที่มีหนาที่ใหการสนับสนุน และสนองภารกิจของบุคลากรในดานต-าง ๆ ใหมุ-งสูเปI า หมายตามพั น ธกิ จ ของหอสมุ ด ฯ อย- า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยทํ า หนาที่ ประสานงาน ควบคุ ม ดู แ ล
ตรวจสอบ วิเคราะห) กลั่นกรอง ใหการบริหารงานต-าง ๆ เป$นไปอย-างถูกตอง ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ของราชการและมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห) ผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู พัฒนาระบบการ
เรี ย นการสอนโดยใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาประยุ ก ต) ใ ชในงานใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ผลิ ต สื่ อ
ประชาสั มพั น ธ) ต- าง ๆ ส- งเสริ มการเรี ยนรู การฝ8 กอบรม ใหคํ า แนะนํ า ดานเทคโนโลยี การศึ กษา อี กทั้ ง
ใหบริการการเรียนการสอน สนับสนุนเทคโนโลยีดานการศึกษารูปแบบใหม- ดูแลปรับปรุงระบบเครือข-าย
และอุปกรณ)เทคโนโลยีใหมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ พรอมใชงาน
19.1 แผนภูมิโครงสรางหนวยงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

19.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในสํานักผูอํานวยการ มีดังนี้
19.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยธุรการและงานสารบรรณ
(1) งานรับ-ส-งหนังสือ
(2) งานการประชุม
(3) งานเลขานุการผูบริหาร
2) หน-วยแผนและประกันคุณภาพ
(1) งานนโยบายและแผน
(2) งานประกันคุณภาพ
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3) หน-วยทรัพยากรบุคคล
(1) งานบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศบุคลากร
(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(3) งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน)
(4) งานพัฒนาบุคลากร
4) หน-วยอาคารสถานที่
(1) งานการจัดการพลังงานของหอสมุด
(2) งานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมของหอสมุด
(3) งานบํ า รุ งรั กษาระบบสาธารณู ปโภค ไดแก- ระบบปรั บ อากาศ ระบบไฟฟI า
ระบบ
(4) ประปา ระบบลิฟต) ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟIาสํารอง ระบบสื่อสาร ระบบวงจร
ปdด งานก-อสราง ซ-อมแซมครุภัณฑ)
5) หน-วยการเงิน บัญชี และพัสดุ
(1) การจัดเก็บรายไดของหน-วยงาน การเก็บรักษาเงินและนําเงินส-งคลัง เงินคืน
คลัง
(2) จัดทําฎีกาเบิกจ-ายเงิน
(3) การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมต-าง ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน บริหารเงินยืมทดรองจ-าย
(5) จัดทํารายงานการใชจ-ายเงินประจําเดือน
(6) รายงานฐานะการเงินแก-ผูบังคับบัญชา จัดเก็บเอกสารทางการเงินเพื่อรอการ
ตรวจสอบ และการเบิกจ-ายค-าบอกรับฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส)จากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
(7) งานจัดซื้อจัดจางพัสดุ
(8) งานบัญชีพัสดุและทะเบียนพัสดุ
(9) งานคลังพัสดุ
(10) งานบํารุงรักษาทรัพย)สิน และซ-อมแซมพัสดุ
(11) งานจําหน-ายพัสดุ และงานตรวจสอบพัสดุประจําป[
19.2.2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1) หน-วยพัฒนาดิจิทัลคอลเลคชั่น
(1) จัดทําแผน/ปฏิทินการดําเนินงานพัฒนาดิจิทัลคอลเลคชั่น
(2) จัดทําแนวปฏิบัติ มาตรฐานการทําสื่อในรูปแบบดิจิทัล
(3) ประสานงานกับหน-วยงาน อาจารย)และบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อสํารวจ และ
จัดหาทรัพยากรเพื่อสรางสื‘ออิ
่ เล็กทรอนิกส) (Digital Content)
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(4) จั ด ทํ า ขอตกลงกั บ หน- ว ยงาน อาจารย) และบุ คลากรที่ นํ า ผลงานทางวิ ชาการ
สื่อการสอนมาเผยแพร-ในระบบคลังของมหาวิทยาลัย
(5) สราง พัฒนาสื่อและระบบสนับสนุนการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล เพื่อบูรณาการ
เขากับการจัดการศึกษาสมัยใหม- เช-น e-Book e-Journal e-Thesis e-Research เป$นตน
- การแปลงขอมูล (Digitization) ใหอยู-ในรูปแบบดิจิตอล
- การสราง ออกแบบและปรับปรุง งานศิลป” ภาพกราฟdกและอินโฟกราฟdก สื่อ
วีดิทัศน) เอกสารอิเล็กทรอนิกส) (Digital content) ใหอยู-ในรูป digital objects ซึ่งอยู-ในรูปของ digital
publishing และ multimedia objects
(6) การจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลและเผยแพร-ในระบบคลังของมหาวิทยาลัย
(7) การทํ า ดรรชนี จั ด เก็ บ ขอมู ล เป$ น หมวดหมู- แ ละหั ว เรื่ อ งในลั ก ษณะการทํ า
Metadata
(8) การเผยแพร- ข อมู ล และการนํ า มาใช (Information Dissemination and
Utilization) เป$นการเผยแพร-ขอมูลในลักษณะที่ผูใชคนหาขอมูลที่ตองการไดดวยตนเอง (User-centered)
เพื่อความสะดวกและการนําขอมูลไปใชประโยชน)
(9) ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาดิจิทัลคอลเลคชั่นของหองสมุด
(10) งานจัดเก็บสถิติเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลคอลเลคชั่นของหองสมุด
(11) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
(1) จัดทําแผน/ปฏิทินการดําเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
(2) จัดทําแนวปฏิบัติ มาตรฐานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
(3) การสํ า รวจและรวบรวามความตองการของผู ใชบริการ โดยการใหกรอกใน
แบบฟอร)มการแนะนําและเสนอหนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส) หรือแนะนําผ-านเว็บไซต)หรือ e-mail
- ตรวจสอบสถิติ ศึกษา วิเคราะห)การใชทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวของของาน
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกและจัดหา
- รวบรวมรายชื่อสื่อทรัพยากรใหคณาจารย)แต-ละคณะ สาขาวิชา ไดคัดเลือก
และแนะนําเขาหองสมุด
- ตรวจสอบความซ้ํ าของหนั งสือและสื่ออิ เ ล็ กทรอนิกส) สื่ อโสตทั ศนวัสดุกับ
ฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพื่อปIองกันจัดหาซ้ําซอน
- คั ด เลื อ กหนั ง สื อ และหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส) รวบรวมรายชื่ อ ทรั พ ยากร
สารสนเทศที่จะสั่งซื้อและตรวจสอบก-อนการสั่งซื้ออย-างละเอียด
(4) ประสานงานรานคาต-าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใชบริการ และเพื่อให
การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเป$นไปดวยความถูกตองตามระเบียบ
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(5) ดําเนินการจัดหาโดยวิธีการต-าง ๆ ตามความเหมาะสม
- การจัดซื้อ
- การรับบริจาค
- การจัดทําขึ้นเอง
(6) ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศกับใบส-งของ ส-งเอกสารการจัดซื้อใหงานพัสดุให
ตรงตามความตองการ สภาพ สมบูรณ)
(7) งานติดตามทวงถามทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อในกรณีพบป5ญหาการจัดซื้อ
(8) การแจงเมื่อหนังสือพรอมที่จะใหบริการทางงานหองสมุดจะแจงกลับผูเสนอ
หนังสือ/สื่อเพื่อทราบทั้งแจงทางโทรศัพท) e-mail และ ทางสื่อสังคมออนไลน)
(9) ประเมินผลการดําเนินงานจัดหาและการใชทรัพยากรสารสนเทศ
(10) งานจัดเก็บสถิติเกี่ยวกับการจัดหาและการใชทรัพยากรสารสนเทศ
(11) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
3) หน-วยวิเคราะห)หมวดหมู-และบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ
(1) จั ด ทํ า แผน/ปฏิ ทิ น การดํ า เนิ น งานวิ เ คราะห) ห มวดหมู- แ ละบั น ทึ ก รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
(2) จัดทําแนวปฏิบัติ มาตรฐานการวิเคราะห)หมวดหมู-และบันทึกรายการทรัพยากร
สารสนเทศ
(3) งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศส-งใหบริการ
- คัดแยกประเภทของหนังสือ เช-น หนังสือทั่วไป หนังสืออางอิง แบ-งออกเป$น
หมวดหมู-ใหญ-ๆ เพื่อง-ายและสะดวกต-อการวิเคราะห)และใหเลขหมู- ประทับตราความเป$นเจาของและเลขทะเบียน
- การลงทะเบียนทรัพยากรสารนิเทศ
- การพิมพ)สัน ติดสันและใบกําหนดส-ง
- ติดสัญญาณ และเพิ่มสัญญาณ RFID ติด Tag RFID บันทึกขอมูลลงแผ-น RFID
(Tagging)
(4) งานวิเคราะห)หมวดหมู-ทรัพยากรสารสนเทศ
- กําหนดหมวดหมู-หรือสัญลักษณ)แทนหมวดหมู- ตามมาตรฐานการกําหนดเลข
ระบบทศนิยมดิวอี้
- กําหนดหัวเรื่องเพื่ อการสืบคนหนั งสื อภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ เป$นการ
กําหนดหัวเรื่องของเนื้อหาต-าง ๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อใชแทนเนื้ อหาของหนังสื อแต-ล ะเล-มและเพื่ อใหการ
กําหนดหัวเรื่องของเนื้อหาต-าง ๆ เป$นมาตรฐานเดียวกัน
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- กําหนดเลขเรียกหนังสือ เป$นการกําหนดเลขประจําตัวใหแก-รายการหลักที่เป$น
บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งจะประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลข การกําหนดเลขผูแต-งช-วยทําใหหนังสือที่มี
เลขหมู-เดียวกัน การกําหนดเลขผูแต-งจะทําใหหนังสือแต-ละเล-มมีความแตกต-างกันชัดเจนยิ่งขึ้น
(5) งานการลงรายการและบันทึกขอมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ
และขอมูลอื่น ๆ ตามรูปแบบมาตรฐาน
- ลงรายการและบันทึกขอมูลทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศต-าง ๆ ตาม
หลั ก เกณฑ) ก ารลงรายการ AACR2 และ MARC21 ตามเขตขอมู ล ต- า ง ๆ ในระบบหองสมุ ด อั ต โนมั ติ
MATRIX
- การเพิ่มระเบียนสื่อทรัพยากรสารสนเทศ
- การตรวจสอบปรับปรุงแกไขระเบียนบรรณานุกรม
- จัดทํา item ในระเบียนขอมูลและพรอมเพิ่มหนาปกหนังสือ
- บั น ทึ ก ขอมู ล ลงแผ- น RFID (Tagging), เปลี่ ย น item process status ใน
ระบบงาน
- งานตรวจสอบ Authority ของฐานขอมูล
- การตรวจสอบปรับปรุงแกไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผ-านการตรวจสอบจาก
โปรแกรม UC connexion client เพื่อเตรียมขอมูลใหสมบูรณ)สําหรับการส-งขอมูลบรรณานุกรมเขาร-วม
ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมของสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAN) และนําขอมูลบรรณานุกรมที่ผ-านการ
ตรวจสอบเขาสู-ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (UCTAN)
(6) ประเมินผลการดําเนินงานการวิเคราะห)หมวดหมู-และบันทึกรายการทรัพยากร
สารสนเทศ
(7) งานจั ด เก็ บ สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ การวิเคราะห) หมวดหมู- และบั น ทึ กรายการทรั พยากร
สารสนเทศ
(8) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
4) หน-วยบํารุงรักษา สํารวจ และจําหน-ายออกทรัพยากรสารสนเทศ
(1) จัดทําแผน/ปฏิทินการดําเนินงานสํารวจ บํารุงรักษาและจําหน-ายออกทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อจัดทําเกณฑ)ในการพิจารณาหนังสือจาหน-ายออก
(2) ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวของดานการดูแลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด
เพื่ อ สํ า รวจจํ า นวนทรั พ ยากรสารสนเทศที่ มี ใ หบริ ก ารบนชั้ น ใหตรงกั บ ระบบฐานขอมู ล ของหองสมุ ด
(Inventory)
(3) ประเมินทรัพยากรสารสนเทศแต-ละรายการตามเกณฑ)ในการพิจารณาหนังสือจา
หน-ายออก หนังสือเก-าและ/หรือ หนังสือชํารุด เพื่อส-งซ-อมและจําหน-ายออก
(4) แยกทรัพยากรหองสมุดที่ถูกคัดออกและทําสัญลักษณ)ที่ตัวทรัพยากรสารสนเทศ
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(5) ปรับปรุงสถานภาพของขอมูลในทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศและในฐานขอมูล
รายการทรัพยากรสารสนเทศ
(6) ซ-อมและอนุรักษ)ทรัพยากรสารสนเทศที่ชํารุด เก-าและทรงคุณค-า
(7) การจําหน-ายออก มีหลายรูปแบบ ไดแก- การทําลาย
- การบริจาค
- การแลกเปลี่ยน
- การขาย
(8) งานจั ด เก็ บ สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ การวิเคราะห) หมวดหมู- และบั น ทึ กรายการทรั พยากร
สารสนเทศ
(9) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
19.2.3 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
1) หน-วยบริการสารสนเทศ
(1) จัดทําแผน/ปฏิทินการดําเนินงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
(2) จัดทําแนวปฏิบัติ มาตรฐานการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
(3) งานสมาชิก การตรวจสอบทะเบียนสมาชิกและต-ออายุสมาชิกฯ
- บริการจัดทําบัตรสมาชิกใหแก-นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่ตองการใชบริการของหองสมุด
- จัดทํา/ปรับปรุงรายการสมาชิกหองสมุด เพื่อความสมบูรณ)และเป$นป5จจุบัน
ของขอมูลสมาชิก
- งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
(4) บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ) ทุกประเภทที่ อนุญ าตใหสมาชิ ก
หองสมุดยืมออกไดตามสิทธิการยืมของสมาชิกแต-ละประเภท
- บริการยืมต- อทรั พยากรสารสนเทศหรื อยื มต- อดวยตนเอง (Renew) ไดผ-า น
เว็บไซต)ของหองสมุด
- งานบริ ก ารยื ม ระหว- า งหองสมุ ด เป$ น ความร- ว มมื อ ระหว- า งหองสมุ ด
สถาบันการศึกษาในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศร-วมกัน โดยการติดต-อยืมหรือถ-ายสําเนาเอกสาร
ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม-มีตัวเล-มในหองสมุดจากหองสมุดอื่นใหแก-สมาชิกของหองสมุด
- งานบริการจองหนังสือ เป$นบริการตรวจสอบและจองหนังสือ กรณีหนังสือที่
ตองการมีบุคคลอื่นยืมไป โดยสามารถจองไดดวยตนเองจากระบบหองสมุดอัตโนมัติโมดูล WEB OPAC
ผานทางเว็บไซต)ของหองสมุด
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(5) บริการแจงเตือนกําหนดส-งสื่ อทรัพยากรสารสนเทศล-วงหนา โดยหองสมุด ส- ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส) (E-mail) แจงวันกําหนดส-งก-อนถึงกําหนดคืนสื่อทรัพยากรสารสนเทศ
(6) บริ การนํ า ส- งเอกสาร (Delivery Service PBRULib) เป$ น บริ การจั ด ส- งหนั งสื อ
และวิทยานิพนธ)ทุกวัน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ ซึ่งประกอบดวย อาจารย)และบุคลากร
ในการยืมหนังสือและวิทยานิพนธ)โดยผูใชบริการสามารถกรอกแบบฟอร)มอิเล็กทรอนิกส)เพื่อขอรับบริการ
ผ-านทางเว็บไซต)ของหองสมุด
(7) บริ การการพิ มพ) งาน Print Online สแกนเอกสาร สํ า เนาเอกสารดวยตนเอง
(Self Service) ในพื้นที่ชั้น 1, ชั้น 2 ตลอดเวลาเปdดใหบริการของหองสมุด
(8) งานบริการพื้นที่นั่งอ-านและทรัพยากรสารสนเทศ
- จัดเตรียมและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
- งานจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้นและตรวจความพรอมใชให
อยู-ในสภาพที่เรียบรอย
(9) จัดทํารายการ ติดตาม และทวงถามทรัพยากรสารสนเทศ
(10) งานกิจกรรมส-งเสริมการอ-านและประชาสัมพันธ)ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการ
ใหบริการ
(11) ประสานการทํางานร-วมกันทั้งหน-วยงานภายในและภายนอก
(12) การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ เป$ น การพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคต
(13) จัดทําสถิติงานบริการและงานที่เกี่ยวของ
(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยส-งเสริมการรูสารสนเทศและการคนควาวิจัย (Ref.Lib)
(1) จัดทําแผน/ปฏิทินการดําเนินงานส-งเสริมการรูสารสนเทศและการคนควาวิจัย
(2) จัดทําแนวปฏิบัติ มาตรฐานการส-งเสริมการรูสารสนเทศและการคนควาวิจัย
(3) ตอบคําถามและช-วยคนควาทรัพยากรสารสนเทศ (Information) ในหองสมุด
หรือหน-วยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(4) บริการช-วยเหลือผูใชในการคนหาสารสนเทศที่มีอยู-ในหองสมุดและฐานขอมูล
ต-าง ๆ ตามที่ผูใชตองการสําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ
ไดแก- ฐานขอมูลของหองสมุด (Web OPAC) ฐานขอมูลออนไลน) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส)และสารสนเทศ
บนอินเทอร)เน็ต
(5) รวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง บริการสําหรับอาจารย) ขาราชการ นักวิจัย
สังกัดมหาวิทยาลัย ที่ตองการรายชื่อสิ่งพิมพ)เพื่อใชประกอบการสอนและการทําวิจัย ตลอดจนประเด็นที่
น-าสนใจในขณะนั้น
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(6) แนะนํ า การใชหองสมุ ดและการใชเครื่องมื อช- วยสืบ คนสารสนเทศ เป$ น การ
แนะนําผูใชที่ยังไม-เคยใชหรือรูจักหองสมุดมาก-อนใหรูจักการใชหองสมุด
(7) แนะนํ า หรื อชี้ แ นะแหล- งสารสนเทศ เป$ น การช- ว ยผู ใชในลั กษณะชี้ แนะโดย
เชื่อมโยงผูใชที่ตองการสารสนเทศกับแหล-งสารสนเทศภายนอกที่ใหบริการไดตรงตามความตองการ ไดแกแหล-งสารสนเทศบนอินเทอร)เน็ต สถาบัน องค)การ และบุคคล
(8) บริการสืบคนการอางถึงผลงานทางวิชาการ (Cited Reference) เป$นการช-วย
สืบคนการอางถึงผลงานทางวิชาการ (Cited Reference) แต-ละท-านของอาจารย) นักวิจัย และนักวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส)ที่สํานักวิทยบริการใหบริการ
(9) งานตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยใชระบบตรวจสอบการลอก
เลียนวรรณกรรมทางวิชาการอักขราวิสุทธิ์ เป$นเครื่องมือตรวจสอบ
(10) พั ฒ นาหลั ก สู ต รทั ก ษะการรู สารสนเทศและอบรม ทั้ ง ในรู ป แบบ Onsite
Online เช-น การอบรมสืบคนฐานขอมูลต-าง ๆ การใชโปรแกรมเขียนบรรณานุกรม การใชฐานขอมูลวิจัย/
งานวิทยานิพนธ) การสืบคนระบบหองสมุดอัตโนมัติ ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด (Web OPAC) ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส)
(11) บริการเพื่อส-งเสริมการใชบริการ ประกอบดวย การปฐมนิเทศและแนะนําการ
ใชบริการของสํานักฯ การจัดกิจกรรมนําชม (Library Tour)
(12) จั ด ทํ า เอกสาร/สื่ อแนะนํ า การสื บ คนสารสนเทศในรู ป แบบต- า ง ๆ โดยมุ- งให
ผูใชบริการเรียนรูการใชบริการ การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง
(13) การจัดกิจกรรมต- าง ๆ เพื่อส-งเสริมการใชทรั พยากรสารสนเทศในหองสมุ ด
ตลอดจนการส-งเสริมการอ-านและการเรียนรูตลอดชีวิต เช-น จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมส-งเสริมการทํา
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม-แจงแก-ผูใชบริการ จัดทําดรรชนีและสาระสังเขป หรือบรรณนิทัศน)แนะนํา
แก-ผูใชบริการสารสนเทศเลือกสรรตามความสนใจ เป$นตน
(14) บริการโตตอบกับผูใชผ-านขอความไดตลอดเวลาแบบอัตโนมัติบนแอปพลิ เ ค
ชันไลน) (Line Application)
(15) การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ เป$ น การพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคต
(16) จัดทําสถิติงานบริการและงานที่เกี่ยวของ
(17) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3) หน-วยบริการสารสนเทศพิเศษ (ขอมูลทองถิ่น งานพิพิธภัณฑ) งานจดหมายเหตุ)
(1) งานขอมูลทองถิ่น
- จัดทําแผน/ปฏิทินการดําเนินงานงานขอมูลทองถิ่น
- จัดทําแนวปฏิบัติงานขอมูลทองถิ่น เพื่อเป$นแนวทางการดําเนินงาน
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- จัดหา รวบรวม คัดเลือก ติดตามและรวบรวมเอกสารสําคัญทุกประเภทจาก
หน-วยงานต-าง ๆ เพื่อจัดเก็บไวเป$นเอกสารสารสนเทศพิเศษ
- จั ด ทํ า รายการบรรณานุ ก รมทรั พ ยากรสารสนเทศที่ เ กี่ ย วของ ทั้ ง ภายใน
หองสมุดและแหล-งเรียนรูอื่น ๆ
- จั ด ทํ า ทรั พ ยากรสารสนเทศทองถิ่ น ที่ มี ใ นหองสมุ ด ใหอยู- ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส)
- เพิ่มขอมูลสารสนเทศทองถิ่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิ กส)ลงในคลังสารสนเทศ
ดิจิทัล
- ใหบริการเอกสารทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ) ทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ)และสื่ออิเล็กทรอนิกส)
- จัดทําเครื่องมือช-วยคน จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับสารสนเทศพิเศษต-าง ๆ
- จัดแสดง/ใหบริการสารสนเทศทองถิ่นในรูปแบบดิจิทัล
- จัดระบบและใหบริการสารสนเทศทองถิ่น, หนังสือหายาก และเอกสารโบราณ
- การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ เป$ น การพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคต
- จัดทําสถิติงานบริการและงานที่เกี่ยวของงานสารนิเทศทองถิ่น
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
(2) งานพิพิธภัณฑ) งานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย
- จั ด ทํ า แผน/ปฏิ ทิ น การดํ า เนิ น งานงานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ) งานจดหมายเหตุ ข อง
มหาวิทยาลัย
- จัดทําแนวปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ) งานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เพื่อเป$น
แนวทางการดําเนินงาน
- การรวบรวม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เอกสาร รูปภาพ วัสดุ และสื่อสําคัญ
ทุ กประเภทที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ทยาลั ย จากหน- ว ยงานต- า ง ๆ เพื่ อจั ด เก็ บไวเป$ น เอกสารจดหมายเหตุ ข อง
มหาวิทยาลัย
- วิเคราะห) จัดหมวดหมู-ขอมูล ประเมินคุณค-าเอกสาร คัดเลือกและจัดระบบ
สําหรับการคนควา
- ร-วมศึกษา คนควา เรียบเรียงเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อเผยแพร-ขอมูลใหบุคคล
หรือหน-วยงานที่เกี่ยวของไดเขาใจและตระหนักถึงคุณค-าความสําคัญของงานจดหมายเหตุ
- จั ด เตรี ย มและบั น ทึ กขอมู ล ดวยระบบสารสนเทศจดหมายเหตุ เพื่ อจั ด เก็ บ
สงวนรักษาและเผยแพร-
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- ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในฐานขอมูลเมทาดาทา เช-น ประวัติ
และข-าวสาร ลงฐานขอมูลจดหมายเหตุ
- บันทึกเหตุการณ)ที่มีความสําคัญต-อประวัติ พัฒนาการและเกียรติประวัติของ
มหาวิทยาลัย ทั้งดานผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา
- ประะสานงานกับ หน-วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ นักวิชาการคอมพิวเตอร)สราง
เว็บไซต) เพื่อการบริการฐานขอมูลดิจิทัลจดหมายเหตุเพื่อใหผูสนใจสามารถติดต-อเขาถึงไดทางอินเตอร)เน็ต
- เผยแพร-ประชาสัมพันธ)ใหเป$นแหล-งเรียนรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแก-ผูสนใจ
- จั ด ระบบและใหบริ ก ารสารสนเทศทองถิ่ น สารสนเทศจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ เป$ น การพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคต
- จัดทําสถิติงานบริการและงานที่เกี่ยวของงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4) หน-วยบริการวิชาการ/วิชาชีพ
(1) งานบริการวิชาการ
- จัดทําแผน/ปฏิทินการดําเนินงานบริการวิชาการ
- จัดทําแนวปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อเป$นแนวทางการดําเนินงาน
- ศึกษาสภาพป5ญหา วิเคราะห)สภาพป5จจุบัน ป5ญหาและความตองการของชุมชน
- ประสานงานการบริการวิชาการทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในสํานักฯ
- ประสานจัดทําคําสั่งมอบหมายภาระงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ และ
ผูที่เกี่ยวของ
- จั ด ทํ า ขอตกลง และลงนามในขอตกลงความร- ว มมื อ ร- ว มกั น ระหว- า งสํ า นั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับโรงเรียนต-าง ๆ ที่มีความพรอมตามขอตกลงร-วมกัน
- วางแผนการบริ ก ารวิ ช าการ/วิ ช าชี พ โดย จั ด ทํ า เอกสารจากการรวบรวม
อุปสรรคป5ญหาที่พบจากกิจกรรมการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ทางสํานักวิทยบริการฯ ไดดําเนินกิจกรรม
ต-าง ๆ
- ลงพื้นที่วางแผนการพัฒนาร-วมกับโรงเรียน และกําหนดวันที่จะลงพื้นที่พัฒนา
หองสมุดโรงเรียนหรือจัดกิจกรรมต-าง ๆ ที่เกี่ยวของ
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลง/แผนที่กําหนด
ร-วมกัน
- สรุ ป ผลการบริ ก ารวิ ช าการ/วิ ช าชี พ รายงานต- อ ผู บริ ห ารหองสมุ ด และ
มหาวิทยาลัย
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(2) การฝ8กประสบการณ)วิชาชีพ
- การประสานกับนักศึกษาเพื่อทําหนังสือ/เอกสารรับนักศึกษาเขาฝ8กงานแจง
กลับไปยังมหาวิทยาลัยตนสังกัด
- จัดทําตารางการฝ8กงาน โดยนับจํานวนวันทําการในการฝ8กงาน
- การรายงานตัวนักศึกษาเขาฝ8กงาน โดยนํานักศึกษารายงานตัวกับเลขานุการ
สํานักฯ และผูอํานวยการสํานักฯ ตามลําดับ
- นํานักศึกษาฝ8กงานแนะนําใหบุคลากรในสํานักฯ รูจัก รวมทั้งแนะนําบริบทของ
หองสมุด
- นํานักศึกษาส-งมอบใหแต-ละกลุ-มงานเพื่อฝ8กประสบการณ)วิชาชีพตามตารางที่
ไดจัดไว
- เมื่อนักศึกษาฝ8กงานเสร็จแลว ตองดําเนินการส-งผลประเมินการฝ8กงานโดยรวม
รวมแบบประเมินผลการฝ8กงานและจัดทําสรุปคะแนนผลประเมินการฝ8กงาน
- ทําหนังสือแจงสถาบันตนสังกัด พรอมแนบผลประเมินการฝ8กงาน
(3) การจัดนิทรรศการ
- การวางแผน การคิดและการตัดสินใจถึงวิธีการกระทําก-อนจะดําเนินการใน
กิจกรรมต-าง ๆ เพื่อนําไปสู-เปIาหมายที่กําหนดไวในการวางแผนนี้ผูจัดจึงจําเป$นตองเลือกวิธีการที่ดีที่สุดและ
สิ่งที่จะกระทําอย-างรอบคอบดวยเช-นกัน การวางแผนจัดนิทรรศการมีขั้นตอนดังนี้
- วิ เ คราะหน) เปI า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค) ของการจัด นิ ทรรศการก- อนดํ าเนินการ
เพื่อใหเขาใจไดอย-างถ-องแท
- รวบรวมและวิเคราะห)ขอมลูโดยขอมูลที่จะนํามาวางแผนการดําเนินงานจัด
นิทรรศการ
- การออกแบบ ผลิตสื่อเพื่อจัดนิทรรศการ
- การจัดนิทรรศการตามแผนที่กําหนดไว
- การเผยแพร- ประชาสัมพันธ)การจัดนิทรรศการ
- การประเมินผล กระบวนการดําเนินงาน เพื่อเป$นการพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคต
- จัดทําสถิติงานบริการและงานที่เกี่ยวของงานการจัดนิทรรศการ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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5) หน-วยประชาสัมพันธ)และลูกคาสัมพันธ)
(1) จัดทําแผน/ปฏิทินงานประชาสัมพันธ)และลูกคาสัมพันธ)
(2) จัดทําแนวปฏิบัติงานประชาสัมพันธ)และลูกคาสัมพันธ)
(3) รวบรวม เก็บบันทึก การรับขอรองเรียน ขอแนะนํา ติชม จากผูใชบริการ ใน
แต-ละช-องทาง โดยเฉพาะผ-านเครือข-าย Social Network
(4) วิ เ คราะห) สั ง เคราะห) สรุ ป ผลผลความตองการของผู ใชแต- ล ะกลุ- ม และ
ดําเนินการแกไขในประเด็นนั้น ๆ
(5) การตอบคําถาม การติดต-อสื่อสารกับผูใชบริการบนโลกไซเบอร)การรับฟ5งเสียง
ลูกคา Voice of Customer
(6) พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนและต-อยอดไปสู- FAQ ของหองสมุด
(7) การออกแบบ ผลิ ต สื่ อ เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ) การเขี ย นข- า ว การสื่ อ สาร
หองสมุดทั้งภายในและภายนอก
(8) ออกแบบและประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
(9) ส- ง เสริ ม การเรี ย นรู และการทํ า กิ จ กรรมหรื อ ใชบริ ก ารหองสมุ ด ผ- า นระบบ
ออนไลน)
(10) การทบทวน พัฒนา ปรับรูปแบบกาสรสื่อสารขอมูลถึงตัวบุคคล และสราง QR
Code เพื่อเขาใชบริการผ-าน Line
(11) สรางความผูกพันกับลูกคาผูรับบริการ
(12) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพผลการประชาสั ม พั น ธ) การสื่ อ สารต- า ง ๆ ของ
หองสมุด
(13) จัดทําสถิติงานบริการและงานที่เกี่ยวของงานประชาสัมพันธ)และลูกคาสัมพันธ)
(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
19.3 ภาระหนาที่ของสวนงานในศูนย-นวัตกรรมการเรียนรู มีดังนี้
19.3.1 งานพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู
1) หน-วยผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน)
(1) จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ประเภทตํารา เอกสารประกอบการสอน บทความวิชาการ วิจัย วิทยานิพนธ) เอกสารวิชาการ
อื่น ๆ
(2) ศึกษา วิเคราะห)ความตองการจําเป$นในการใชสื่อและเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ
(3) ส-งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ของอาจารย)
และนักศึกษา
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(4) ออกแบบ และผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อวิชาการ ทั้งรูปแบบเอกสารดิจิทัล
และสื่อวิดีทัศน)
(5) ผลิตสื่อการเรียนการสอนคําบรรยายรายวิชาพื้นฐาน และวิชาในหลักสูตรของ
อาจารย) ในรูปแบบดิจิทัล (e-Lecture)
(6) ผลิ ต และพั ฒ นาสื่ อการเรี ยนรู และสื่ อสรางสรรค) ในรูป แบบต- า ง ๆ เพื่ อการ
เรียนรูตลอดชีวิต
(7) ผลิตหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส) (E-Book) และสื่อสิ่งพิมพ)อื่น ๆ (E-Journal)
รวมทั้งเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส)เพื่อการเรียนรูเชิงสรางสรรค) (Life Long Learning)
(8) ผลิตสื่อ และคลังสื่อออนไลน)เพื่อการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
หรือใชระบบลิขสิทธิ์แบบเปdด
(9) ผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ)
(10) ออกแบบและผลิตงานกราฟdกคอมพิวเตอร) เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ทั้งทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ), ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ)
(11) จัดเก็บ รวบรวม รายงานผลสถิติผูใชบริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน)
(12) รับผิดชอบดูแล การรายงานผลสถิติผูใชบริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน)
(13) ประเมินความพึงพอใจการใชสื่อการเรียนการสอน
(14) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู
(15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการเรียนรูสมัยใหม(1) จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการพัฒนา และจัดหา
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย พรอมดวยสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม(2) ศึกษา วิเคราะห) ความตองการของเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษา อาจารย) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
(3) จั ด หาเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ดานการศึ กษาที่ ทัน สมั ย ตรงต- อความตองการ และ
รองรับรูปแบบการเรียนการสอนรูแบบใหม-ๆ
(4) จัดหาสื่อการเรียนรูสมัยใหม-และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอน การบริการ และการบริหารจัดการ
(5) ส-งเสริม สนับสนุน การใชสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูสมัยใหม(6) จั ด หา พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม- ใ นป5 จ จุ บั น มี ก ารนํ า ไปปรั บ
ประยุกต)ใชในวงการต-าง ๆ รวมทั้งในเรื่องของการเรียนรูและมิติรอบขาง ไม-ว-าจะเป$น 5G VR AR IOTs
แอปพลิเคชันต-าง ๆ หรือ AI เพื่อส-งเสริมการเรียนรู

179
(7) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3) หน-วยพัฒนาและดูแลเว็บไซต)
(1) จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการพัฒนา ปรับปรุง
เว็บไซต)ของหน-วยงานใหมีขอมูลข-าวสารที่ทันสมัย ถูกตอง เพื่อการใหบริการแก- นักศึกษา อาจารย) และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งการบริการแก-ประชาชนทั่วไป
(2) ศึกษา วิเคราะห) ขอมูลในการจัดทําเว็บไซต)ใหตรงตามมาตรฐานเว็บไซต)ภาครัฐ
และเป$นไปตามนโยบายการขับเคลื่อน Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(3) พั ฒ นาและเผยแพร- เ ว็ บ ไซต) เ พื่ อสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การ
บริการ และการบริหารจัดการ เช-น ฐานขอมูลทองถิ่น ฐานขอมูลโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เป$นตน
(4) ออกแบบ จัดทํา เพิ่มเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต)ของสํานั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป$นแหล-งเรียนรู การประชาสัมพันธ)กิจกรรมและผลงานของหน-วยงาน ทั้งใน
รูปแบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
(5) ออกแบบ จัดทํา เพิ่มเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต)ของงานสํานักงานสีเขียวและ
หองสมุดสีเขียว โดยประสานงานดานขอมูลกับบุคลากรที่รับผิดชอบ
(6) รั บ ผิ ด ชอบดู แล ประสานงานกั บ ผู เกี่ ย วของ รวบรวม และทํ า ระบบจั ด เก็ บ
ภาพถ-ายดิจิตอล ที่ไดจากกิจกรรมและเหตุการณ)ต-าง ๆ เพื่อนํามาใชประโยชน)ในการพัฒนาเว็บไซต)ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(7) งานจัดเตรียมขอมูล วิเคราะห)ขอมูล และประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต)
(8) จัดเก็บ รวบรวม รายงานผลสถิติผูใชบริการผ-านสื่อสังคมออนไลน)ของสํ านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช-น Facebook
(9) รับผิดชอบดูแล การรายงานผลสถิติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต)
(10) ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและสรุ ป รายงานผลการดํ า เนิ นงานพั ฒ นาเว็ บและดูแล
เว็บไซต)
(11) ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการต-อการเขาใชงานเว็บไซต)
(12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4) หน-วยจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข-าย
(1) จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ศึกษา วิเคราะห) ความตองการโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
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(3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงใหครอบคุลม ทั่วถึง และ
รองรับผูรับบริการทุกคนใหเขาถึงการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต
(4) จัดหาอุปกรณ)การดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการ และการบริหารจัดการอย-างมีประสิทธิภาพ
(5) จัดหาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร)และขอมูลระบบสารสนเทศ
(6) ปรับปรุงโครงข-ายอินเทอร)เน็ตใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา เพื่อรองรับการ
เรียนการสอน การปฏิบัติงาน ในรูปแบบออนไลน)
(7) พัฒนาแหล-งเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยใหมีบรรยากาศทางวิชาการเอื้อต-อการ
เรียนรู
(8) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานจัดการโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข-าย
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5) หน-วยพัฒนาและใหบริการระบบสารสนเทศ
(1) จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนานวัตกรรมและ
ใหบริการระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
(2) ศึกษา วิเคราะห) ความตองการนวัตกรรมและบริ การระบบสารสนเทศ เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
(3) พัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศต-าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
(4) พัฒนาฐานขอมูล รวมถึงชุดขอมูลดานต-าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงขอมูลของหน-วยงาน
เพื่อใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ และบริหารจัดการ เช-น ฐานขอมูลประวัติมหาวิทยาลัย ทะเบียน
ขอมูลบุคลากร เป$นตน
(5) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาและใหบริการ
ระบบสารสนเทศ
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6) หน-วยเทคโนโลยีหองสมุด
(1) จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการพัฒนา และจัดหา
เทคโนโลยีทางดานหองสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
(2) ศึกษา วิเคราะห) ความตองการของเทคโนโลยีทางดานหองสมุด ของนักศึกษา
อาจารย) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
(3) ดูแล ปรับปรุง ขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติและอุปกรณ)ต-าง ๆ ที่เกี่ยวของให
สามารถใชงานไดตามปกติ และมีประสิทธิภาพ
(4) ตรวจสอบระบบหองสมุดอัตโนมัติใหมีความพรอมใชงานตลอดเวลา
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(5) สํ า รองขอมู ล ระบบหองสมุ ด อั ตโนมั ติ เ พื่ อปI องกั น การสู ญ หาย และกรณี เ กิ ด
ป5ญหาการทํางานของระบบมีความเสียหาย
(6) ประสานงานบริษัทที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบงานหองสมุดอัตโนมัติใหได
มาตรฐาน และสามารถใชงานไดตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ
(7) ใหความรู คําปรึกษา แกไขป5ญหาแก-บุคลากรที่เกี่ยวของในการใชงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติไดอย-างถูกตอง แม-นยํา
(8) พัฒนา ปรับปรุงหองสมุดอิเล็กทรอนิกส) (E-Library) ใหไดมาตรฐาน เพื่อการ
เรียนรูอย-างต-อเนื่องตลอดชีวิต
(9) จัดหา พัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยีหองสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ ตามความตองการ
(10) จัดหาแหล-งเรียนรูออนไลน) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย สําหรับ
นักศึกษา และอาจารย)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(11) จัดเก็บ รวบรวม รายงานผลสถิติผูใชบริการระบบหองสมุดอัตโนมัติ
(12) รับผิดชอบดูแล การรายงานผลสถิติผูใชบริการระบบหองสมุดอัตโนมัติต-อคณะ
กรรมการบริหารหน-วยงาน
(13) ประเมิ น ความพึ งพอใจของผู รับ บริการต-อการใหบริการของระบบหองสมุด
อัตโนมัติ
(14) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยี
หองสมุด
(15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7) หน-วยซ-อมบํารุง รักษา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ
(1) จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการซ-อมบํารุง รักษา
และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ
(2) ศึกษา วิเคราะห)สภาพการทํางานของระบบสารสนเทศ เพื่อจัดหา ปรับปรุง
ระบบและอุปกรณ)ใหสามารถใชงานไดอย-างมีประสิทธิภาพ
(3) ปรับปรุง ดูแลระบบสารสนเทศและอุปกรณ)ต-าง ๆ สําหรับการเรียนการสอน
การปฏิบัติงานใหพรอมใชงานตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ
(4) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานซ-อมบํารุง รักษา และ
ปรับปรุง ระบบสารสนเทศ
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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19.3.2 งานบริการและสงเสริมนวัตกรรมการเรียนรู
1) หน-วยบริการโสตทัศนูปกรณ)และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
(1) บริการใหยืมโสตทัศนูปกรณ)ใหกับหน-วยงานภายในมหาวิทยาลัย
(2) ใหคําปรึกษาการใชเทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูแบบใหม(3) ส-งเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
(4) ใหบริการสื่อการเรียนการสอน สื่อวิชาการ ทั้งรูปแบบเอกสารดิจิทัลและสื่อ
วิดีทัศน)
(5) จั ด ระบบบริ ก ารสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น
ช-วยเหลือตามความตองการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
(6) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานบริการโสตทัศนูปกรณ)
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2) หน-วยพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมสมรรถนะดานนวัตกรรมการเรียนรู
(1) จัดทําหลักสูตรดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับนักศึกษา อาจารย) บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการ
เรียนรูตลอดชีวิตในทุกช-วงวัย
(2) พัฒนาและส-งเสริมบริการการเรียนรูผ-านระบบเปdดสําหรับนักศึกษา อาจารย)
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี และประชาชนทั่ ว ไป (Massive Open Online Course :
MOOC) ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
(3) อบรมทักษะดานการผลิตสื่อออนไลน) เพื่อใหเกิดการต-อยอดการผลิตสื่ อการ
เรียนรูทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา สําหรับอาจารย)
(4) จัดทําหลักสูตรอบรมสําหรับนักศึกษา ใหสามารถจัดเก็บเครดิตการอบรมเพื่อ
เทียบหน-วยกิตได (Credit Bank)
(5) ยกระดับความรูและทักษะของบุคลากร เพื่อสอดรับกับการทํางานในยุคดิจิทัล
โดยบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางานได
(6) บริการวิชาการฝ8กอบรมการใชสื่อสําหรับการเรียนการสอนและวิจัยสํ า หรั บ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
(7) ส-งเสริมและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหมีความรู ความสามารถในการ
พัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
(8) สรางเครื อ ข- า ยความเชี่ ย วชาญเฉพาะดานเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทั้ ง ภายใน
มหาวิทยาลัย และองค)กรภายนอก โดยเนนการแลกเปลี่ยนองค)ความรูทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ในรูปแบบใหม-ๆ
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(9) บริการวิชาการการฝ8กอบรมอบรมใหกับหน-วยงานภายนอก
(10) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร และจัด
อบรมสมรรถนะดานนวัตกรรมการเรียนรู
(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3) หน-วยบริการถ-ายภาพ/วีดีโอการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
(1) บริการถ-ายวีดิทัศน) บันทึกเสียง และตัดต-อ เพื่อใชเป$นสื่อประกอบการเรียน
การสอน
(2) บริการถ-ายภาพนิ่งและวีดีโอ สําหรับงานบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ)
และกิจกรรมต-าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(3) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานบริการถ-ายภาพ/วีดีโอ
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
(4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4) หน-วยประชาสัมพันธ)และเผยแพร-นวัตกรรมการเรียนรู
(1) จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการประชาสั มพันธ)
และประเมินผลการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู
(2) สรางและประชาสัมพันธ)ช-องทาง วิธีการใชสื่อการเรียนการสอนที่ไดมีการผลิต
หรือจัดหามา
(3) เผยแพร- และประชาสัมพันธ) สื่อการเรียนการสอน สื่อวิชาการ ตามช-องทาง
เผยแพร-ของสํานักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัย
(4) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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20. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สรางระบบและกลไกการประสานงานดานวิชาการ และพัฒนางานวิชาการใหมีคุณภาพตามเกณฑ)
มาตรฐาน เป$นศูนย)กลางในการใหบริการขอมูลสารสนเทศ งานวิชาการ งานหลักสูตร งานทะเบียนประวัติ
นักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานจัดการเรียนการสอนแก-นักศึกษา อาจารย) คณะ มหาวิทยาลัย
และหน-วยงานภายนอก โดยมีการสรางระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานในดานต-าง ๆ เพื่อพรอมใชในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการ โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร-งใส ใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน
20.1 แผนภูมิโครงสรางหนวยงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

20.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีดังนี้
20.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยสารบรรณและธุรการ
(1) งานธุรการ
(2) งานสารบรรณ
(3) งานบุคลากร การเจาหนาที่
(4) จัดประชุมคณะกรรมการต-าง ๆ
(5) ดูแลทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ/วิจัย/ตํารา
(6) จัดทําหนังสือ คําสั่ง ประกาศ แต-งตั้งคณะกรรมการ
(7) งานคู-มือนักศึกษา
2) หน-วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) งานบริหารและดูแลระบบงานสารสนเทศ
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(2) งานบํารุงรักษาคอมพิวเตอร)
(3) งานพัฒนาระบบโปรแกรม
(4) งานสรุปผลการสอบและแบบสอบถามต-าง ๆ
(5) งานจัดสอบ/อบรมวิชาพื้นฐาน 4 วิชา
(6) งานถาม-ตอบผ-านระบบอินเตอร)เน็ต Facebook
(7) งานดูแล Website ของสํานัก
(8) งานนําเสนอและออกแบบภาพกราฟฟdก
(9) งานผูช-วยเลขานุการ ก.พ.ว. (คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ)
(10)งานจัดสอบของหน-วยงานภายนอก V-net
(11)งานบริการตรวจกระดาษคําตอบ
(12)ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของในแผนปฏิบัติการประจําป[
3) หน-วยงบประมาณและโครงการ
(1) งานควบคุมภายใน
(2) งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป[
(3) ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของในแผนปฏิบัติการประจําป[
(4) สรุปรายงานประจําป[
4) หน-วยการเงินและพัสดุ
(1) งานการเงินของสํานัก
(2) งานพัสดุและครุภัณฑ)ของสํานัก
(3) แนะนําการใชงานระบบการเงิน พัสดุ และครุภัณฑ)ใหกับบุคลากรของสํานัก
5) หน-วยประชุมฝQายวิชาการ
(1) งานเอกสารการประชุมสํานัก
(2) งานเอกสารการประชุมคณะกรรมการสํานัก (ผูทรงภายนอก)
(3) งานเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
(4) งานประสานงานเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
(5) งานประสานงานเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
6) หน-วยบริการนักศึกษา/ผูเกี่ยวของ
(1) งานจัดสถานที่รับรองผูมาใชบริการ
(2) งานปIายประชาสัมพันธ)ภายในสํานัก
(3) งานแจงซ-อมอุปกรณ)และเครื่องใชของสํานัก
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20.2.2 งานทะเบียนและประมวลผล
1) หน-วยงานทะเบียน
(1) งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
(2) งานตรวจสอบการลงทะเบียน เพิ่ม ถอน รายวิชา
(3) งานตรวจสอบสถานะนักศึกษา
(4) งานรายงานตัวนักศึกษา
(5) งานจัดทําใบปริญญาบัตร
(6) งานตรวจสอบการเทียบโอนและยกเวนรายวิชา
(7) งานตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา
(8) งานทําบัตรนักศึกษา
(9) งานหนังสือรับเขางานทะเบียน
2) หน-วยประมวลผล
(1) งานติดตามผลการศึกษา
(2) งานประมวลผลการศึกษา
(3) งานอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
(4) งานจัดเตรียมใบปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(5) งานจัดทําใบรายงานผลการศึกษา (ภาษาไทย) และใบรับรองคุณวุฒิ
(6) งานตรวจสอบการพนสภาพนักศึกษา (ผลการศึกษาไม-ถึงเกณฑ))
(7) งานโอนยายผลการศึกษาเทียบโอน-ยกเวนใหกับนักศึกษา
3) หน-วยเอกสารและหนังสือรับรอง
(1) งานจัดทําเอกสารและหนังสือรับรองต-าง ๆ
(2) งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา
(3) งานรับยายเขา-ออกของนักศึกษา
(4) งานจัดทําใบรายงานผลการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
20.2.3 งานสงเสริมวิชาการ
1) หน-วยพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
(1) ตรวจสอบ/ติดตามการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(2) นําหลักสูตรเขาที่ประชุมคณะต-าง ๆ ก-อนส-งสกอ.
(3) ประสานงานเรื่องหลักสูตรกับสกอ. และสาขาวิชา
(4) นําหลักสูตรที่ผ-านสภามหาวิทยาลัยเก็บลงระบบสารสนเทศ
(5) นําเอกสาร สมอ.08 เขาที่ประชุมและปรับเปลี่ยนขอมูลในระบบสารสนเทศ
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2) หน-วยแผนการศึกษา
(1) จัดเตรียมรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
(2) จัดทําแผนการศึกษาระดับปริญญาตรี
(3) ตรวจสอบการเปdดรายวิชาเป$นกรณีพิเศษ
(4) งานจัดทําหลักสูตรและแผนการศึกษาที่ทํา MOU กับมหาวิทยาลัย
3) หน-วยตารางเรียนตารางสอบ
(1) จัดทําตารางเรียนและตารางสอบระดับปริญญาตรี
(2) จัดทําเอกสารการขอจางอาจารย)พิเศษ
(3) ตรวจสอบการขอสอนชดเชย
(4) ตรวจสอบการขอใชหองเรียนเพิ่มเติม
(5) จัดทํารายงานภาระงานสอนเกินภาระงานปกติ
(6) จัดตารางสอนใหกับรายวิชาที่เปdดเป$นกรณีพิเศษ
(7) เป$นผูใหขอมูลในการตัดสินใจกับผูบริการในเรื่องการจางอาจารย)ชั่วคราว
(8) งานจัดตารางเรียนใหกับหน-วยงานที่ทํา MOU กับมหาวิทยาลัย
(9) ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของในแผนปฏิบัติการประจําป[
(10)งานถาม-ตอบผ-านระบบ Line@
4) หน-วยรับสมัครนักศึกษา
(1) วางแผนรับสมัคร
(2) วางแผนการแนะแนว/ออกแนะแนว/ควบคุม และสนับสนุนกิจกรรมแนะแนว
ของมหาวิทยาลัยใหเป$นไปตามกติกา
(3) จัดทําประกาศรับสมัคร
(4) วางแผนการประชาสัมพันธ)กิจกรรมรับสมัคร
(5) ควบคุมดูและกระบวนการรับสมัคร/ดําเนินการรับสมัคร/รายงานความกาวหนา/
สรุปผลการรับสมัคร
(6) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ)
(7) ดู แลกระบวนการคั ด เลื อก/กระบวนการประเมิ นผล/และประกาศผลการรับ
นักศึกษา
(8) งานปฐมนิเทศและรายงานตัว/ประชุมผูปกครอง
(9) งานทุนการศึกษา /ประกาศ/คัดเลือก/ดูแลทุน สกอ. ทุนเทิดพระเกียรติ ร.9 ร.10
20.2.4 งานบัณฑิตศึกษา
1) หน-วยประสานการบริหารจัดการศึกษา
(1) งานจัดการศึกษา
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(2) งานบริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(3) งานควบคุมวิทยานิพนธ)/ดุษฎีนิพนธ)
(4) งานจัดทําคู-มือนักศึกษา และคู-มือวิทยานิพนธ)/ดุษฎีนิพนธ)
(5) งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(6) งานเผยแพร-เล-มวิทยานิพนธ)/ดุษฎีนิพนธ)
2) หน-วยประสานดานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(1) งานการจัดทําหลักสูตรใหม-/หลักสูตรปรับปรุง
(2) งานการเปdด-ปdดหลักสูตร
(3) งานจั ด ทํ า ทะเบี ย นหลั กสู ต ร/อาจารย) ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร/อาจารย) ป ระจํ า
หลักสูตร
(4) งานรวบรวมและจัดเก็บตัวบ-งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับ
สํานัก
3) หน-วยรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(1) งานการเสนอแผนการรับนักศึกษา
(2) งานประชาสัมพันธ)
(3) งานคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก
(4) งานการดําเนินการรายงานตัวและปฐมนิเทศ
4) หน-วยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(1) ประชาสัมพันธ) และรับสมัครบทความ
(2) ประสานนักวิจัย และผูที่สนใจส-งบทความ
(3) ประสานผูทรงคุณวุฒิตรวจบทความ
(4) งานเบิกจ-ายการดําเนินงานวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(5) จัดทําเล-มวารสาร
5) หน-วยประชุมบัณฑิตศึกษา
(1) งานเอกสารการประชุมบัณฑิตศึกษา
(2) งานประสานงานเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
(3) งานประสานงานเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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21. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร)ของมหาวิทยาลัย ในดานงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานพัฒนาทองถิ่นและบริการวิชาการ ดานส-งเสริมศิลปวัฒนธรรม
21.1 แผนภูมิโครงสรางหนวยงานสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

21.2 ภาระหนาที่ของสวนงานในสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้
21.2.1 งานบริหารทั่วไป
1) หน-วยธุรการและประชาสัมพันธ)
(1) จัดระบบงานสารบรรณ และงานเลขานุการ
(2) ดูแล อํานวยความสะดวก อาคารสถานที่
(3) ประชาสัมพันธ)งานต-าง ๆ ของหน-วยงานผ-านสื่อต-าง ๆ (Website Facebook)
2) หน-วยงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
(1) กําหนด/จัดสรรงบประมาณของแต-กลุ-มงาน
(2) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการเบิกจ-ายงบประมาณ
(3) จัดทําระบบเบิกจ-ายงบประมาณ
(4) ตรวจสอบและบันทึกรายการพัสดุ
(5) วิเคราะห)การใชจ-ายงบประมาณแต-ละกลุ-มงาน
(6) จัดทํารายงานพัสดุ/ครุภัณฑ)ประจําป[งบประมาณ
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3) หน-วยประกันคุณภาพและควบคุมภายใน
(1) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพประกันการศึกษา
(2) จัดทําคู-มืองานประกันคุณภาพของหน-วยงาน
(3) จัดทําขอมูลรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(4) จัดระบบเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบภายใน
4) หน-วยวิเคราะห)นโยบายและแผน
(1) จัดทําแผนกลยุทธ)ระดับหน-วยงาน
(2) จัดทําแผนกลยุทธ)ระดับฝQายงาน
(3) จัดทบทวนแผนระดับกลยุทธ)ในแต-ละป[
(4) จัดทําแผนปฏิบัติราชการระดับหน-วยงาน
(5) รายงาน/ปรับปรุงผลการดําเนินงานตามแผนของหน-วยงาน
21.2.2 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
1) หน-วยธุรการ เอกสาร และวัสดุ
(1) ตรวจสอบและบันทึกรายการพัสดุ
(2) ดูแลงานธุรการ และสารบรรณ ดานงานวิจัย
(3) จัดทํารายงานพัสดุ/ครุภัณฑ)
2) หน-วยการเงินดานการวิจัย
(1) จัดทําเอกสารเบิกจ-ายดานการวิจัย และโครงการต-าง ๆ ของฝQายวิจัย
(2) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการเบิกจ-ายงบประมาณดานการวิจัย
(3) จัดทําระบบเบิกจ-ายงบประมาณดานการวิจัย
3) หน-วยประสานทุนวิจัยภายนอก
(1) ดูแลระบบและกลไกในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล-งทุนภายนอก
(2) วิเคราะห) วางแผน และแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล-งทุนภายนอก
(3) จัดทําแผนงานและขอเสนอโครงการเพื่อขอทุนจากแหล-งทุนภายนอก
(4) ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อส-งขอทุนจากหน-วยงานภายนอก
(5) การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยใหเป$นไปตามมาตรฐาน
(6) ประสานและอํานวยความสะดวกระหว-างนักวิจัยและแหล-งทุน
4) หน-วยประสานทุนวิจัยภายใน
(1) ดูแลระบบและกลไกในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล-งทุนภายใน
(2) กํ า หนด/จั ด สรรโครงการเพื่ อ ขอรั บ งบประมาณทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จาก
งบประมาณของมหาวิทยาลัยและกองทุนเพื่อการวิจัย
(3) สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย
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(4) ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย
(5) การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยใหเป$นไปตามมาตรฐาน
(6) ประสานและอํานวยความสะดวกใหนักวิจัย
5) หน-วยติดตามงานวิจัย
(1) ดูแลระบบและกลไกในการติดตามงานวิจัย
(2) กํ า กั บ ติ ด ตามรายงานความกาวหนา รายงานผลการดํ า เนิ น งาน และการส- ง
รายงานวิจัย ใหเป$นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
(3) การกํากับติดตาม และดําเนินการกรณีนักวิจัยทําผิดเงื่อนไขในสัญญารับทุน
(4) ประสานและอํานวยความสะดวกใหนักวิจัย
6) หน-วยวารสารและการเผยแพร(1) จัดทําวารสารสถาบันวิจัยฯ
(2) ดูแล สนับสนุน และส-งเสริมการเผยแพร-ผลงานวิจัยของนักวิจัย
(3) จัดทําเอกสารการเบิกจ-ายเพื่อการเผยแพร-ผลงานวิจัยของนักวิจัย
(4) ประสานงานระหว-างนักวิจัยและหน-วยงานที่ต-าง ๆ เพื่อการเผยแพร-ผลงานวิจัย
7) หน-วยส-งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน)และต-อยอดเชิงพาณิชย)
(1) ดู แ ลระบบและกลไก และการติ ด ตามนั ก วิ จั ย ในการนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช
ประโยชน)และต-อยอดเชิงพาณิชย)
(2) ประสานและอํ า นวยความสะดวกใหนั กวิ จั ย กั บ หน- ว ยงานต- า ง ๆ โดยเฉพาะ
ผูประกอบการ
8) หน-วยนวัตกรรมและทรัพย)สินทางป5ญญา
(1) ดูแลระบบและกลไก ในการพัฒนานวัตกรรมและการขอจดทรัพย)สินทางป5ญญา
จากผลงานวิจัย
(2) จัดทําทะเบียนผลงานและนวัตกรรมที่ไดจากงานวิจัย
(3) จัดแสดงนวัตกรรมและผลงานดานการวิจัย
(4) ประสานและอํานวยความสะดวกใหนักวิจัยกับหน-วยงานต-าง ๆ
9) หน-วยศูนย)ความเป$นเลิศและหน-วยวิจัย
(1) ดูแลระบบและกลไก ในการจัดตั้งศูนย)ความเป$นเลิศ ศูนย)วิจัย และหน-วยวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
(2) กํากับติดตามการดําเนินงานของศูนย)ความเป$นเลิศ ศูนย)วิจัย และหน-วยวิจัย
ใหเป$นไปตามแผน
(3) เผยแพร-ผลงานและนวัตกรรมที่ไดจากศูนย)ความเป$นเลิศ ศูนย)วิจัย และหน-วย
วิจัย
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(4) ประสานและอํานวยความสะดวกใหนักวิจัยกับหน-วยงานต-าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานของศูนย)ความเป$นเลิศ ศูนย)วิจัย และหน-วยวิจัย
21.2.3 งานพัฒนาทองถิ่นและบริการวิชาการ
1) หน-วยขับเคลื่อนประสานงานชุมชนทองถิ่น
(1) ประสานงานการทํางานร-วมกับ 8 คณะ ในการพัฒนา
(2) ลงพื้นที่สํารวจความตองการ+ป5ญหาร-วมกับ 8 คณะ
(3) ขับเคลื่อน วางแผนการดําเนินงานร-วมกัน
2) หน-วยวิเคราะห)งานและจัดทําโครงการชุมชน
(1) ลงพื้นที่รับฟ5งประเด็นป5ญหา/ความตองการของชุมชน
(2) วิเคราะห)ประเด็นป5ญหาและจัดทําฐานขอมูลชุมชน
(3) เสนอโครงการ จัดทําโครงการ และดําเนินโครงการเพื่อแกไขป5ญหา
(4) เบิกจ-ายงบประมาณ
(5) จัดทํารายงานผลโครงการ
3) หน-วยวิเคราะห)งานและจัดทําโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา
(1) ลงพื้นที่รับฟ5งประเด็นป5ญหา/ความตองการของโรงเรียนกองทุนการศึกษา
(2) วิเคราะห)ประเด็นป5ญหาและจัดทําฐานขอมูลโรงเรียนกองทุนการศึกษา
(3) เสนอโครงการ จัดทําโครงการ และดําเนินโครงการเพื่อแกไขป5ญหา
(4) เบิกจ-ายงบประมาณ
(5) จัดทํารายงานผลโครงการ
4) หน-วยวิเคราะห)งานและจัดทําโครงการโรงเรียน ตชด.
(1) ลงพื้นที่รับฟ5งประเด็นป5ญหา/ความตองการของโรงเรียน ตชด.
(2) วิเคราะห)ประเด็นป5ญหาและจัดทําฐานขอมูลโรงเรียน ตชด.
(3) เสนอโครงการ จัดทําโครงการ และดําเนินโครงการเพื่อแกไขป5ญหา
(4) เบิกจ-ายงบประมาณ
(5) จัดทํารายงานผลโครงการ
5) หน-วยติดตามและประเมินผลงานพัฒนาทองถิ่น
(1) ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน
(2) วิเคราะห)ป5ญหา อุปสรรค และความสําเร็จในการดําเนินงาน
(3) สรุปและรายงานผลต-อมหาวิทยาลัย
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21.2.4 งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1) หน-วยขับเคลื่อนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(1) ประชุมวางแผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(2) จัดทําแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(3) จัดทําโครงการและดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนงานที่วางไว
(4) การประสานงานดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน-วยงานต-าง ๆ
(5) จัดทํารายงานผลการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2) หน-วยพิพิธภัณฑ)เมืองเพชร
(1) ประชุมวางแผนการจัดทําพิพิธภัณฑ)เมืองเพชร
(2) ประสานงานขอขอมูลทั้งหน-วยงานภายนอกและภายใน
(3) รวบรวมขอมูลพิพิธภัณฑ)เมืองเพชร
(4) จัดทําพิพิธภัณฑ)เมืองเพชร
(5) การดูแล รักษา พัฒนา และการจัดหารายได
(6) จัดทํารายงานผลการจัดพิพิธภัณฑ)เมืองเพชร
3) หน-วยศูนย)การเรียนรูตาลโตนด
(1) การประชุมวางแผนการจัดทําศูนย)การเรียนรูตาลโตนด
(2) การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตาลโตนด
(3) ประสานงานกับหน-วยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
(4) จัดตั้งศูนย)การเรียนรูตาลโตนด
(5) การดูแล รักษา พัฒนา และการจัดหารายได
(6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานศูนย)การเรียนรูตาลโตนด

