คําสัง คณะวิทยาการจัดการ
ที 311/2553
เรื อง ขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าทีของบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณบดีสายสนับสนุน และสายสอน
คณะวิทยาการจัดการ
--------------------------------------------------------

ตามที คณะวิ ทยาการจัดการ ได้แบ่ งงานการบริ หารภายในสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 11 และ มาตรา 36 จึงกําหนดขอบเขต
การปฏิบตั ิหน้าทีของบุคลากรในสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ดังนี7

นางศิริวรรณ อินทเศียร หัวหน้ าสํานักงานคณบดี มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. กําหนดแผนงานด้านการบริ หารจัดการสํานักงานคณะ และด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ของคณะ
2. ดูแลสภาพแวดล้อมอาคารสถานที(อาคาร 13 และ 22) พร้อมส่ งเสริ ม สนับสนุน จัดหาสิ งอํานวย
ความสะดวกเพือให้เกิดบรรยากาศทีดีในการเรี ยนการสอน และการทํางานทีมีความสุ ขของทุกฝ่ าย เสนอ
แผนพัฒนา ปรับปรุ ง ซ่อมบํารุ งและงบประมาณต่อคณบดี
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนา กํากับ และควบคุมงานธุรการและสารบรรณ งานบุคลากร งานโสต
ทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัสดุ งานอาคารสถานที งานเทคนิคห้องปฏิบตั ิการนิ เทศศาสตร์
งานประชุมและเลขานุการ งานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็ นไปตาม
ภารกิจ กฎระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
4. ส่ งเสริ มและกํากับการประชุมของคณะ ทั7งการจัดเตรี ยมวาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทํา
รายงานการประชุม ดูแลอาหารเครื องดืม ดําเนิ นรายการการประชุม ดูแลภารกิจการนัดหมายของคณบดีให้
เป็ นไปตามกําหนดนัดหมาย โดยประสานกับนางสาวกันทิมา จาระนัย
5. ปฏิบตั ิงานด้านเลขานุการอืนๆ เช่น เตรี ยมการเบิกจ่ายเงินเพือสนับสนุนการดําเนิ นงานของทุกฝ่ าย
การรับรอง และงานสังคมต่างๆ เป็ นต้น
6. ประสานกับมหาวิทยาลัยเกียวกับข้อสงสัยในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
และตรวจสอบการออกคําสัง ทีเกียวข้องกับคณะ
7. ประสานและติดตามการดําเนิ นการตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะ คณะกรรมการประจํา
คณะ เพือเสนอรายงานต่อคณบดี
8. พิจารณาอนุญาตการขอใช้ครุ ภณ
ั ฑ์ของคณะทีนาํ ไปใช้ภายในมหาวิทยาลัย ห้องประชุม และ
ห้องปฏิบตั ิการของคณะ
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9. กํากับ การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีทาํ ความสะอาดของบริ ษทั ภายนอกทีมหาวิทยาลัยจ้าง
10. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การจัดทํางานประกันคุณภาพของคณะ
11. อนุมตั ิการตัดยอดเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์คนละ 40 หน้า
12. ดําเนิ นการในฐานะหัวหน้าพัสดุคณะวิทยาการจัดการ
13. งานส่ งเสริ มกิจการและภารกิจทีสาํ คัญของคณะ
14. งานอืนๆ ทีคณบดีมอบหมาย

นางสาวสุ ธิรา เจริญ ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. สนับสนุนการดําเนิ นงานของหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ
2. ดําเนิ นการตรวจสอบ ควบคุมการจัดซื7 อจัดจ้าง งบ บ.กศ. และ กศ.ปช. ภายในคณะ
และประสานงานกับมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
3. ควบคุมการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากรของคณะให้เป็ นปั จจุบนั
4. ดําเนิ นการเบิกจ่ายเงินการกํากับการสอบของนักศึกษาภาค กศ.ปช.
5. ส่งเสริ ม สนับสนุ นการจัดทําระบบการประกันคุณภาพของคณะ
6. ส่งเสริ ม สนับสนุ น กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า/ชมรมศิษย์เก่าคณะ
7. งานส่ งเสริ ม กิจกรรมและภารกิจทีสาํ คัญของคณะ
8. ตรวจสอบ/ควบคุม การปฏิบตั ิงานทําความสะอาดของคนงานประจําอาคาร 13 และควบคุม
การทําความสะอาดของบริ ษทั จ้างเหมาทําความสะอาดทีมหาวิทยาลัยจัดจ้างประจําอาคาร 22
9. งานอืนๆ ทีคณบดีมอบหมาย

นายศักดิ#สิทธิ# ศรีมณีสวัสดิ# ตําแหน่ ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 3 มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. ควบคุมการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการทีอยู่ในความรับผิดชอบของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
เช่น ห้องวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
2. ให้บริ การและควบคุมการใช้เครื องโสตทัศนูปกรณ์ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์
3. ให้บริ การบันทึกภาพ บันทึกวีดิทศั น์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
4. ให้บริ การผลิตสื อ Multimedia การเรี ยนการสอนให้กบั คณาจารย์ของคณะตามทีได้รับมอบหมาย
5. จัดทําทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ ตรวจเช็คและซ่อมบํารุ งครุ ภณ
ั ฑ์ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์
6. ประสานงานในการจัดทําสื อเพือการประชาสัมพันธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
7. ผลิตและควบคุมการออกอากาศ รายการโทรทัศน์วงจรปิ ดของคณะวิทยาการจัดการ
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8. ติดตั7งอุปกรณ์สือการเรี ยนการสอน (TV / VDO /DVD)
9. สนับสนุนช่วยเหลือการให้บริ การโสตทัศนูปกรณ์ของคณะ
10. ปฏิ บตั ิ หน้าที แทนนายนราธร สุ พรมนตรี เฉพาะงานข่าวประชาสัมพันธ์ ในกรณี นายนราธรลา
หรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้
11. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย

นายนราธร สุ พรมนตรี ตําแหน่ ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 3 มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. จัดเตรี ยมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของคณะ เพือให้บริ การกับคณาจารย์ตามรายการขอใช้
และจัดเก็บอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของคณะ
2. เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการให้บริ การติดตั7งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรี ยนและห้องประชุม
ต่าง ๆ ในอาคาร 13 และเป็ นผูร้ ับผิดชอบสนับสนุนอาคาร 22
3. เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการควบคุมระบบเสี ยงห้องประชุม ในอาคาร 13 และเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
สนับสนุนอาคาร 22
4. ดูแล ตรวจสภาพ และบํารุ งรักษาให้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และรายงาน
การชํารุ ด เสี ยหาย การซ่ อมบํารุ ง ต่อหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ
5. งานประชาสัมพันธ์คณะ ในส่ วนทีเกียวกับการจัดทําจดหมายข่าวของคณะ จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ติดประชาสัมพันธ์งานวิชาการตามทีได้รับมอบหมาย ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
งานของคณะ
6. บันทึกข้อมูลการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
7. บันทึกข้อมูลการขอใช้หอ้ งประชุมต่างๆของคณะ
8. รายงานข้อมูลสภาพครุ ภณ
ั ฑ์ และสภาพแวดล้อมทัว ไปภายในอาคาร 13
9. ปฏิ บ ัติหน้า ที แทนนายศักดิY สิ ทธิY ศรี มณี ส วัส ดิY เฉพาะงานบริ การบันทึ กภาพ บันทึ กวี ดิ ทัศน์
ควบคุมการออกอากาศรายการโทรทัศน์วงจรปิ ด และปฏิบตั ิหน้าทีแทนนายประเสริ ฐ วงศ์สิทธิ ไพฑูรย์
ในกรณี บุคคลดังกล่าวลาหรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้
10. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย

นายประเสริฐ วงศ์ สิทธิไพฑูรย์ ตําแหน่ ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 3 มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. จัดเตรี ยมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของคณะ เพือให้บริ การกับคณาจารย์ตามรายการขอใช้
และจัดเก็บอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของคณะ
2. เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการให้บริ การติดตั7งโสตทัศนูปกรณ์ตามห้องเรี ยนและห้องประชุม
ต่าง ๆ ในอาคาร 22 และเป็ นผูร้ ับผิดชอบสนับสนุนอาคาร 13
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3. เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการควบคุมระบบเสี ยงห้องประชุม ในอาคาร 22 และเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
สนับสนุนอาคาร 13
4. ดูแล ตรวจสภาพ และบํารุ งรักษาให้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และรายงาน
การชํารุ ด เสี ยหาย การซ่ อมบํารุ ง ต่อหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ
5. บันทึกข้อมูลการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
6. บันทึกข้อมูลการขอใช้หอ้ งประชุมต่างๆของคณะ
7. รายงานข้อมูลสภาพครุ ภณ
ั ฑ์ และสภาพแวดล้อมทัว ไปภายในอาคาร 22
8. ตรวจสอบ/และรายงานหัวหน้าสํานักงานคณะ เกียวกับกุญแจตูล้ อ๊ กเกอร์จดหมายบุคลากรเสี ย
ใช้งานไม่ได้ เพือแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ปกติตอ่ ไป
9. ปฏิบตั ิหน้าทีแทนนายนราธร สุ พรมนตรี ในกรณี นายนราธรลาหรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้
10. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย

นายสุ รพงษ์ คําแปล ตําแหน่ ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในงานบริ การ Software โดยให้มีหน้าที รับผิดชอบ กํากับดูแล จัดหา ติดตั7งและ
ปรับปรุ ง Software ต่างๆ ทีจาํ เป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน IT ของคณะสําหรับการเรี ยนการสอน
สนับสนุนการเรี ยนการสอน สนับสนุนงานสํานักงานและงานเฉพาะด้าน รวมถึง Software ประจําเครื องซึ งเป็ น
Software ทีซ7ื อมาพร้อมกับเครื องคอมพิวเตอร์ และ Software สําหรับงานโครงสร้างพื7นฐาน
2. เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในงานพัฒนาออกและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยให้มีหน้าทีรับผิดชอบ
ในการออกแบบ พัฒนา ติดตั7ง ฝึ กอบรมและบํารุ งรักษาระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศงานต่างๆ
ทีสอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะ ตามทีได้รับมอบหมาย
3. เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในงานบริ การห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ โดยให้มีหน้าที รับผิดชอบ ในการ
กํากับดูแล ให้บริ การและจัดทําทะเบียนการขอใช้บริ การห้องปฏิบตั ิการ ในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ การขอใช้บริ การ
เพื อ การเรี ยนการสอนรายวิ ช าต่ า งๆ ตลอดภาคการศึ ก ษา การขอใช้บ ริ การเพื อ ฝึ กอบรมตามที มีผูข้ อใช้
บริ การ และการขอใช้บริ การเพือการประชุมทัว ไปของหน่วยงานภายในคณะ
4. ให้บริ การคําปรึ กษาแนะนําเกียวกับปั ญหาการใช้งานต่างๆที เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Help Desk)
ให้กบั คณาจารย์และเจ้าหน้าทีคณะ
5. เป็ นผูร้ ับผิดชอบสนับสนุ นในงานบริ การด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ งานบริ การด้านระบบเครื อข่าย
และงานบริ การเครื องแม่ข่าย
6. ให้บริ การตรวจข้อสอบด้วยระบบ OMR ให้กบั คณาจารย์ภายในคณะวิทยาการจัดการ
7. สนับสนุนช่วยเหลือการให้บริ การโสตทัศนูปกรณ์ของคณะ
8. รายงานข้อมูลสภาพครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ภายในห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
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9. ปฏิบตั ิหน้าทีแทนนายศิวสั ว์ โตนอก ในกรณี นายศิวสั ว์ลาหรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้
10. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย

นายศิวสั ว์ โตนอก ตําแหน่ ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในงานบริ การด้านเทคนิ คคอมพิวเตอร์ โดยให้มีหน้าที รับผิดชอบ ในการจัดทํา
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบทั7งหมดของคณะ ประสานงานและดําเนิ นการติดตั7งคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ประสานการดูแลและตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื7นฐานทั7งหมดของคณะ
ประสานและดําเนินการบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ ท7 งั หมดของคณะ
2. เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในงานบริ การด้านระบบเครื อข่าย โดยให้มีหน้าทีรับผิดชอบ ให้บริ การระบบ
เครื อข่ายของคณะวิ ทยาการจัดการ ซึ งประกอบด้วย การกํากับดูแลติ ดตั7ง ตรวจสอบอุป กรณ์ และให้บ ริ การ
ระบบเครื อข่ายให้สามารถใช้งานระบบเครื อข่ายได้ พร้อมกับให้บริ การเชื อมต่อ ขยายจุดบริ การ และการซ่ อม
บํารุ งระบบเครื อข่ ายให้กบั หน่ ว ยงานต่ างๆภายในคณะ และจัดทําระบบทะเบี ยนชื อและเครื องคอมพิ วเตอร์
ภายในคณะให้เป็ นระบบ และให้บ ริ การระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย ซึ งประกอบด้ว ย กํา กับ ดู แ ลการติ ด ตั7งและ
ตรวจสอบอุปกรณ์เครื อข่ายไร้สาย รวมทั7งแม่ข่าย และให้บริ การ account สําหรับคณาจารย์และบุคลากรในคณะ
เพือให้สามารถใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายได้
3. เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในงานบริ การเครื องแม่ข่าย โดยให้มีหน้าที รับผิดชอบในการให้บริ การ Web
Hosting ซึ งประกอบด้วย การกํากับดูแลการติ ดตั7ง ตรวจสอบและให้บริ การเครื องแม่ข่ายของคณะให้สามารถ
ทํางานได้โดยไม่หยุดชะงัก และการบริ หารจัดการสิ ทธิY การเข้าใช้เครื องแม่ข่าย ซึ งประกอบด้วย การกําหนด
Account และจัดสรรเนื7อทีบนแม่ข่ายสําหรับ Website ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั7งคณาจารย์ทีมีรายวิชาสอนที
เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ในคณะ เพือให้มีการจัดวางอย่างเป็ นระบบ
4. ให้บริ การคําปรึ กษาแนะนําเกียวกับปั ญหาการใช้งานต่างๆที เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Help Desk)
ให้กบั คณาจารย์และเจ้าหน้าทีคณะ
5. เป็ นผูร้ ั บผิดชอบสนับสนุ นในงานบริ การ Software และพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานบริ การ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
6. สนับสนุนช่วยเหลือการให้บริ การโสตทัศนูปกรณ์ของคณะ
7. รายงานข้อมูลสภาพครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ภายในห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
8. ปฏิบตั ิหน้าทีแทนนายสุ รพงษ์ คําแปล ในกรณี นายสุ รพงษ์ลาหรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้
9. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย
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นางอัญชลี ฉิมนาคพันธุ์

ตําแหน่ ง ผู้ปฏิบตั งิ านบริหาร 3 มีภาระหน้าทีดงั นี7

1. ติดตามจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชี7และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
2. เก็บรวบรวมข้อมูล ประสาน/สนับสนุนการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ และงาน
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แล้วรายงานให้คณบดีทราบเป็ นประจําทุกเดือน
3. จัดทําฐานข้อมูลการอนุมตั ิผลสําเร็ จการศึกษาของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
4. ทํา การการติ ด ตามภาวการณ์ มี ง านทํา ของบัณ ฑิ ต ร่ วมกับ ผู ้ช่ ว ยคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการและงาน
ประเมินผล
5. สนับสนุนการดําเนิ นงานของฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชากร
6. ควบคุมและตัดยอดเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์วิชาละ 40 หน้า
7. สนับสนุนการจัดประชุมของคณะ เช่น คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริ หารคณะ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ การประชุมอาจารย์ท7 งั คณะ เป็ นต้น
8. ประสานงานกับโปรแกรมวิชา และคณะกรรมการดําเนินงานเกียวกับงานของฝ่ ายวิจยั และบริ การ
วิชาการ
9. ให้การสนับสนุนด้านงานธุรการในการจัดพิมพ์หนังสื อราชการภายใน-ภายนอก คําสัง

ประกาศฯ และอืนๆ ของรองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ และผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
10. ดูแลการขอยืมอุปกรณ์ วัสดุ สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ และหน่วยงานภายนอก
คณะ รวมทั7งติดตามการให้ยืมเพือจัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ไม่ให้สูญหาย
11. ปฏิ บ ัติหน้าทีแทนนางวาสนา เพ็งทองหลาง เฉพาะงานฝึ กประสบการณ์ ฯ ปฏิ บตั ิ หน้าทีแทน
นางสาวปั ญจารี ย์ จิระสุ โข เฉพาะงานวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที แทนนางสาวกันทิมา จาระนัย เฉพาะงานธุ รการ
ในกรณี บุคคลดังกล่าวลาหรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้
12. เดินเอกสารประจําวันภายในและภายนอกคณะ
13. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย

นางวาสนา เพ็งทองหลาง ตําแหน่ ง ผู้ปฏิบตั งิ านบริหาร 3 มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. จัดทําหนังสื อราชการที เกียวกับการฝึ กประสบการณ์ จัดทําเอกสารต่าง ๆ ในการฝึ กประสบการณ์
และประสานรวบรวมคะแนนจากโปรแกรมวิชา
2. เตรี ยมการจัดปฐมนิ เทศก่อนออกฝึ กและจัดการสัมมนาหลังฝึ กประสบการณ์ โดยประสานกับผูช้ ่วย
คณบดีฝ่ายวิชาการและงานประเมินผล และโปรแกรมวิชา
3. รวบรวมการเบิกจ่ายในส่ วนทีเกียวข้องกับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ เช่น ค่านิเทศ ค่าวิทยากร
ค่าจัดทําเอกสาร ให้เจ้าหน้าทีพสั ดุคณะ
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4. สนับสนุนการดําเนิ นงานของฝ่ ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
5. ประสานงานกับโปรแกรมวิชาและคณะกรรมการดําเนิ นงาน เกียวกับงานของฝ่ ายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์
6. สนับสนุนการจัดประชุมของคณะ เช่น คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริ หารคณะ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ การประชุมอาจารย์ท7งั คณะ เป็ นต้น
7. ให้การสนับสนุนด้านงานธุรการในการจัดพิมพ์หนังสื อราชการภายใน-ภายนอก คําสัง

ประกาศฯ และอืนๆ ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงาน
ประเมินผล
8. ดูแลการขอยืมอุปกรณ์ วัสดุ สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ และหน่วยงานภายนอกคณะ
รวมทั7งติดตามการให้ยืมเพือจัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ไม่ให้สูญหาย
9. ปฏิบตั ิหน้าทีแทนนางอัญชลี ฉิมนาคพันธุ์ ในกรณี นางอัญชลีลาหรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้
10. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย

นางสาวปัญจารีย์ จิระสุ โข ตําแหน่ ง ผู้ปฏิบตั งิ านบริหาร 3 มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. รวบรวมข้อมูลพื7นฐานด้านนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ ของคณะเพือใช้สาํ หรับ
การวิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบตั ิการงบประมาณ
2. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบตั ิการงบประมาณร่ วมกับรองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริ หาร
3. ประสานงานการจัดซื7อครุ ภณ
ั ฑ์และสิ งก่อสร้าง กับกองนโยบายและแผน และงานพัสดุ
4. ติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณประจําเดือนตามแผนปฏิบตั ิการงบประมาณ
5. สนับสนุนการดําเนิ นงานของฝ่ ายวางแผนและบริ หาร
6. ประสานงานกับโปรแกรมวิชาและคณะกรรมการดําเนิ นงาน เกียวกับงานของฝ่ ายวางแผนและ
บริ หาร และฝ่ ายกิจการนักศึกษา
7. รับผิดชอบการจัดตารางสอบและกรรมการกํากับการสอบร่ วมกับผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและ

งานประเมินผล
8. ให้การสนับสนุนด้านงานธุรการในการจัดพิมพ์หนังสื อราชการภายใน-ภายนอก คําสัง

ประกาศฯ และอืนๆ ของรองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริ หาร

8
9. ดําเนิ นการเบิกค่าสอน ตั7งแต่จดั ทําใบเบิกค่าสอน สรุ ป และส่งเบิกทีกองคลัง
10. สนับสนุนการจัดประชุมของคณะ เช่น คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริ หารคณะ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ การประชุมอาจารย์ท7 งั คณะ เป็ นต้น
11. ประสานด้านวิชาการ ทีเกียวข้องกับการเรี ยนการสอน เช่น รวบรวมจัดทําแนวการสอน แจก
แผน การเรี ยน ตารางสอน ตารางการใช้หอ้ งเรี ยน และเอกสารอืนๆ เป็ นต้น
12. ช่วยประสานงานด้านวิชาการด้านการรวบรวมเกรดทั7งหมด
13. ปฏิบตั ิหน้าทีแทนนางสาวกันทิมา จาระนัย เฉพาะงานบุคลากร ในกรณี นางสาวกันทิมาลาหรื อไม่
สามารถมาปฏิบตั ิงานได้
14.ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย

นางสาวเครือวัลย์ คงชุ่ มชื4น ตําแหน่ ง เจ้ าพนักงานพัสดุ 2 มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. ดําเนิ นงานพัสดุในประเภทงบประมาณทีคณะมอบหมาย ทีเกียวกับการจัดซื7 อ – จัดจ้าง
ในระบบ MIS และระบบ GFMIS
2. จัดทําเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และหรื อค่าใช้จ่ายหมวด ในประเภท
งบประมาณทีคณะมอบหมาย รวมทั7งจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุของคณะ พร้อมกับลงบันทึกทะเบียน
การเบิกจ่ายวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
3. จัดทํารายงานทะเบียนคุมทรัพย์สินจากกรมบัญชี กลางและในระบบ MIS ให้เป็ นปัจจุบนั
และดําเนิ นการตรวจสอบ จัดทํารายงานครุ ภณั ฑ์ประจําปี และวัสดุคงเหลือประจําปี
4. ประสานการจัดทํารายงานทางการเงินต่างๆ เช่น รายงานการจัดซื7 อ-จัดจ้าง รายไตรมาส
รายงานการใช้สาธารณูปโภคประจําเดือน รายงานสรุ ปยอดการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน
ในประเภทงบประมาณทีรับผิดชอบ
5. สนับสนุนการจัดประชุมของคณะ เช่น คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริ หารคณะ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ การประชุมอาจารย์ท7 งั คณะ เป็ นต้น
6. จัดทําเอกสารและสรุ ปกันเงินเหลือมปี ในประเภทงบประมาณทีรับผิดชอบ
7. ประสานงานเอกสารภายนอกคณะ เช่น ส่ งเรื องเบิกทีงานการเงินและงานพัสดุ
8. ปฏิบตั ิหน้าทีแทนนางสาวสมพร อินทร์ พงษ์ เฉพาะงานพัสดุ ในกรณี นางสาวสมพรลา
หรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้
9. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย
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นางสาวสมพร อินทร์ พงษ์ ตําแหน่ ง ผู้ปฏิบตั งิ านบริหาร 2 มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. ดําเนิ นงานพัสดุในประเภทงบประมาณทีคณะมอบหมาย ทีเกียวกับการจัดซื7อ – จัดจ้าง
ในระบบ MIS จัดทําเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และหรื อค่าใช้จ่ายหมวด ในประเภท
งบประมาณทีคณะมอบหมาย รวมทั7งจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุของคณะ พร้อมกับลงบันทึกทะเบียน
การเบิกจ่ายวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
2. ประสานการจัดทํารายงานทางการเงินต่างๆ เช่น รายงานการจัดซื7อ-จัดจ้าง รายงานสรุ ปยอด
การใช้จา่ ยงบประมาณประจําเดือนในประเภทงบประมาณทีรับผิดชอบ
3. จัดทําเอกสารและสรุ ปกันเงินเหลือมปี ในประเภทงบประมาณทีรับผิดชอบ
4. พิมพ์เอกสารราชการต่างๆ เช่น หนังสื อราชการภายนอก คําสัง ประกาศฯ ของโปรแกรมวิชา
บริ หารธุรกิจ(การตลาด) โปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ(การบริ หารทรัพยากรมนุษย์) โปรแกรมวิชา
บริ หารธุรกิจ(การบัญชี) โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียวและธุรกิจบริ การ
5. ให้การสนับสนุนด้านงานธุรการในการจัดพิมพ์หนังสื อราชการภายใน-ภายนอก คําสัง ประกาศฯ
และอืนๆ ของรองคณบดีฝ่ายกิ จการนักศึ กษา ผูช้ ่ วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ประสานงานเอกสารภายนอกคณะ เช่น ส่ งเรื องเบิกทีงานการเงินและงานพัสดุ
7. สนับสนุนการจัดประชุมของคณะ เช่น คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริ หารคณะ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ การประชุมอาจารย์ท7 งั คณะ เป็ นต้น
8. จัดทํารายงานทะเบียนคุมทรัพย์สินจากกรมบัญชีกลางและในระบบ MIS ให้เป็ นปัจจุบนั
และดําเนิ นการตรวจสอบ จัดทํารายงานครุ ภณั ฑ์ประจําปี และวัสดุคงเหลือประจําปี
9. จัดทําเอกสารมอบโอน การทําลาย และการจําหน่ายครุ ภณ
ั ฑ์
10. ปฏิบตั ิหน้าทีแทนนางสาวเครื อวัลย์ คงชุ่มชืน เฉพาะงานพัสดุ และปฏิบตั ิหน้าทีแทนนางสาว
กันทิ มา จาระนัย เฉพาะงานธุรการ ในกรณี บุคคลดังกล่าวลาหรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้
11. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย

นางสาวกันทิมา จาระนัย ตําแหน่ ง ผู้ปฏิบตั ิงานบริหาร 2 มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. จัดทําและจัดเก็บแฟ้ มลงเวลาปฏิบตั ิราชการของบุคลากร
2. จัดทําเอกสารการขออนุญาตไปราชการ การฝึ กอบรม รวมทั7งการลาต่างๆ ของบุคลากรในคณะ
พร้อมลงข้อมูลในระบบ MIS
3. จัดเก็บเอกสารพร้อมสรุ ปและรายงานการลงเวลาปฏิบตั ิราชการ การลาต่างๆ การไปราชการ
ของบุคลากรในคณะทุกวันสุ ดท้ายของเดือนรายงานต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย
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4. พิมพ์เอกสารราชการต่างๆ เช่น หนังสื อราชการภายนอก คําสัง ประกาศฯ ของโปรแกรมวิชา
บริ หารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
โปรแกรมวิชาการจัดการทัว ไป โปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร) โปรแกรมวิชาบริ หารธุรกิจ
(การบัญชี) และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียวและธุรกิจบริ การ
5. ให้การสนับสนุนด้านงานธุรการในการจัดพิมพ์หนังสื อราชการภายใน-ภายนอก คําสัง ประกาศฯ
และอืนๆ ของรองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริ หาร รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ และผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ ายมาตรฐานการศึกษา
6. พิมพ์หนังสื อรับรองความประพฤติให้นกั ศึกษา หนังสื อขอความอนุเคราะห์
7. เดินเอกสารประจําวันภายในและภายนอกคณะ พร้อมกับลงทะเบียนรับ ส่ งและจัดเก็บหนังสื อ
ราชการภายใน - ภายนอก ให้เป็ นหมวดหมู่
8. ลงรายการภารกิจคณบดีเป็ นประจําทุกวันพร้อมแจ้งเตือนภารกิจให้คณบดีทราบทุกครั7ง
9. จ่ายงานตามทีคณบดีหรื อรองคณบดีสงั การให้หน่วยงานทีเกียวข้อง
10. สนับสนุนการจัดประชุมของคณะ เช่น คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริ หารคณะ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ การประชุมอาจารย์ท7 งั คณะ
11. พิมพ์หนังสื อราชการภายใน ภายนอก จากระบบ MIS พร้อมลงทะเบียน และตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอให้หวั หน้าสํานักงานเลขานุการคณะ
12. ปฏิบตั ิหน้าทีแทนนางสาวสมพร อินทร์พงษ์ เฉพาะงานธุรการ ในกรณี นางสาวสมพรลา
หรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้
13. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย

นายเลืองสิทธิ# กองศรีมา ตําแหน่ ง ช่ างไม้ มีภาระหน้าทีดงั นี7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดูแลอุปกรณ์ครุ ภณ
ั ฑ์ประจํา อาคาร 22
ดูแลทําความสะอาด พื7นทีโดยรอบอาคาร 22 พื7นทีสวนหย่อม ลานจอดรถบริ เวณ อาคาร 22
พื7นทีศาลเจ้าพ่อขุนศักริ นทร์ ถนนรอบสระนํ7าหน้าอาคาร 22
ดูแลทําความสะอาดภายในห้องลิฟต์ประจําอาคาร 22
จัดงานจราจรบริ เวณโดยรอบอาคาร 22 และสนับสนุนงานจราจรบริ เวณอาคาร 13
ปฏิบตั ิหน้าทีแทนนายสมชาย ศรี บุญ ในกรณี นายสมชายลาหรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้
ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย
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นายสมชาย ศรีบุญ ตําแหน่ ง คนงาน มีภาระหน้าทีดงั นี7
1. ดูแลอุปกรณ์ครุ ภณ
ั ฑ์ ประจําอาคาร 13
2. ทําความสะอาดอาคาร ห้องพักอาจารย์ พื7นทีโดยรอบอาคาร 13 พื7นทีสวนศาลากลางนํ7า
ลานจอดรถบริ เวณอาคาร 13
3. รับ – ส่ งเอกสารในกรณี เร่ งด่วนและไม่ใช่เรื องสําคัญให้หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
4. จัดงานจราจรบริ เวณโดยรอบอาคาร 13 และสนับสนุนงานจราจรบริ เวณอาคาร 22
5. ปฏิบตั ิหน้าทีแทนนายเลืองสิ ทธิY กองศรี มา ในกรณีนายเลืองสิ ทธิYลาหรื อไม่สามารถมาปฏิบตั ิ
งานได้
6. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย
ให้ ผู ้มี ห น้ า ที รั บ ผิ ด ชอบปฏิ บ ัติ ห น้ า ที โ ดยเคร่ งครั ด ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ค ณะวิ ท ยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา พร้อมจัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานของตนเองเพือรายงานให้คณะทราบทุกสิ7 น
เดือน ทั7งนี7 ตั7งแต่บดั นี7เป็ นต้นไป
สัง ณ วันที 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2553

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิYชาธาร)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

