
 
 
 

ค ำส่ังวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย 
ท่ี          / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  มอบหมำยภำระงำนบุคลำกรสำยสนับสนุนประจ ำวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย 

  
   อนุสนธิค ำส่ังสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ท่ี  ๓๘ / ๒๕๖๐ ลงวันท่ี  ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ได้แต่งต้ังให้ ดร.ส ำรำญ สุขแสวง พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งอำจำรย์ สังกัดวิทยำลัยมวยไทยศึกษำ
และกำรแพทย์แผนไทย ด ำรงต ำแหน่งในกำรบริหำรเป็นคณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย 
ต้ังแต่วันท่ี  ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไปนั้น 
   เพื่อให้กำรบริหำรงำนส ำนักงำนคณบดีของวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย มหำวิทยำลัย
รำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณบดีจึงมอบหมำย
ภำระงำนบุคลำกรสำยสนับสนุนประจ ำวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย ดังนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ 
หลักการทั่วไป 

๑.  กำรมอบหมำยภำระงำนบุคลำกรสำยสนับสนุนประจ ำคณะฯ ให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผน 
โดยอำศัยหลักกำรปฏิบัติงำนและควำมรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้นถ้ำเรื่องใดมีปัญหำส ำคัญเป็นรำชกำรส ำคัญให้
ปรึกษำรองคณบดีท่ีรับผิดชอบแต่ละงำน และน ำเสนอคณบดีทรำบก่อนด ำเนินกำรเสมอ 

๒.  กำรมอบหมำยภำระงำนบุคลำกรสำยสนับสนุนประจ ำวิทยำลัยฯ รวมถึงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น 
ๆ ท่ีได้รับมอบหมำยด้วย โดยให้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและบังเกิดผลดีต่อวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและ
กำรแพทย์แผนไทย 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ 
งานที่มอบหมายเฉพาะเปน็รายบุคคล 

 

๑. นำงสำวบำรมี  ชูชัย   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรกำรศึกษำ ให้มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  ๑.๑ ภาระงานในต าแหน่งนักวิชาการการศึกษา 

ปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ ซึ่งมีลักษณะ
งำนท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัยและพัฒนำหลักสูตร โปรแกรมกำรสอน กระบวนกำรสอน
และวิธีกำรสอนทุกระดับกำรศึกษำท่ีอยู่ในควำมควบคุมของทำงวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย 
กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ กำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำ กำรบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ กำรให้บริกำรทำง 
วิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติทำง
กำรศึกษำ กำรวำงแผนกำรศึกษำ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ กำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรศึกษำ และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  
๒. นำงสำวศศิมำ ว่องไว ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร (เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป) ให้มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
งานธุรการ และงานสารบรรณ     
     ๒.๑ รับ – ส่งเอกสำรหนังสือรำชกำร/บันทึกข้อควำม/ค ำส่ัง/ใบลำ และเอกสำรของทำงรำชกำรอื่นๆ ท้ัง
ภำยใน ภำยนอกคณะ  
   ๒.๒ ลงทะเบียนหนังสือรำชกำร/บันทึกข้อควำม เข้ำ – ออก ท้ังภำยใน ภำยนอกคณะ และเก็บเป็น
ฐำนข้อมูลในรูปของไฟล์ข้อมูล PDF     
   ๒.๓ แจ้งเวียนหนังสือรำชกำร ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ัง ไปยังบุคลำกรคณะท่ีเกี่ยวข้อง  
   ๒.๔ จัดเก็บไฟล์ PDF เอกสำรค ำส่ัง โครงกำรท่ีได้รับกำรอนุมัติ เพื่อเป็นฐำนข้อมูลของคณะฯให้เป็น
ปัจจุบัน    
   ๒.๕ อ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกร และนักศึกษำในกำรค้นหำเอกสำร ค ำส่ัง ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศ และเอกสำรอ้ำงอิงอื่นๆ ในฐำนข้อมูลงำนธุรกำร    
   ๒.๖ ร่ำง พิมพ์โต้ – ตอบ หนังสือรำชกำร บันทึกข้อควำมภำยใน และภำยนอกคณะ    
   ๒.๗ ร่ำง พิมพ์ค ำส่ัง ประกำศ ระเบียบ ท่ีคณะมอบหมำย    
   ๒.๘ ให้บริกำรติดต่อสอบถำมแก่บุคคลหรือหน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอกคณะ    
   ๒.๙ รับ โทรศัพท์-ส่งแฟกซ์ ควบคุมและจัดท ำบัญชีกำรใช้โทรศัพท์ของคณะฯ    
   ๒.๑๐ ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องประชุมคณะ ด ำเนินกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำง จัดเตรียมอุปกรณ์ต่ำง ๆ 



ส ำหรับไว้บริกำรห้องประชุม    
   ๒.๑๑ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

   1. รับ-ส่งเอกสำร Fax เอกสำรทำงรำชกำร 

2. ร่ำงและพิมพ์โต้-ตอบหนังสือรำชกำร 

3. ตรวจสอบและเสนอหนังสือ พร้อมแจกจ่ำยหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

4. จ ำแนกและจัดเก็บรักษำเอกสำรทำงรำชกำรของหน่วยงำน  / ท ำลำยหนังสือรำชกำร 

5. ค้นหำ หนังสือเวียน ค ำส่ัง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของทำงรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ติดตำมและประสำนงำนต่ำงๆ 

7. ส ำเนำเอกสำรและจัดท ำรูปเล่มเอกสำร 

8. จัดเตรียมวำระ/เอกสำรประกอบ/จัดประชุมอำจำรย์และบุคลำกรวิทยำลัยฯ 

9. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณำจำรย์และบุคลำกรวิทยำลัยฯ 

10. ร่วมประชุมและประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 

11. จัดเตรียมวำระ/เอกสำรประกอบ/จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยฯ 

12. พิมพ์ค ำส่ัง เดินทำงไปรำชกำร วิทยำลัยมวยไทยศึกษำฯ 

13. ลงรับหนังสือ ภำยนอก/ภำยใน 
  14. ติดต่อประสำนงำน ภำยนอก/ภำยใน 

  15. ลงรับหนังสือในระบบ MIS (งำนสำรบรรณ) 

16. พิมพ์หนังสือส่งออก ภำยใน 

17. พิมพ์หนังสือส่งออ ภำยนอก 

18. จัดส่งเอกสำร/หนังสือ 

19. ถ่ำยเอกสำรประกอบกำรสอน 

20. จัดหำอำหำรเบรคในกำรประชุมต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ 



21. เดินทำงไปรำชกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

22. พิมพ์เอกสำรทำงวิชำกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

งานที่ได้รับมอบหมาย 

1. จัดโต๊ะประชุม ถ่ำยเอกสำรในกำรประชุม    
2. ต้อนรับบุคลำกร ภำยใน/ภำยนอก    
3. จัดเตรียมใบลงช่ือนักศึกษำ ทุกช้ันปี    
4. จัดเตรียมใบขออนุญำตใช้รถยนต์ต่ำงๆ    
5.  จัดเตรียมใบลำต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ   
6. รับผิดชอบงำนกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  
๓. นำยเอกรวี ครุฑำงคะ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ให้มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้  

งานประชาสัมพันธ์ 

๓.๑ จัดท ำป้ำย/บอร์ด/คัตเอำท์ ประชำสัมพันธ์กิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ของคณะ    
   ๓.๒ ถ่ำยวีดีโอและจัดเก็บรูปภำพนิ่งกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ของคณะ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.๓ ผลิตส่ือวิทยุ และโทรทัศน์ จำกวีดีโอและภำพนิ่งของกิจกรรม/โครงกำรของคณะ และหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์    
   ๓.๔ ดูแลงำนข่ำวประชำสัมพันธ์ และออกแบบกรำฟิก บนหน้ำเว็บไซต์ของคณะ    
   ๓.๕ ดูแล รับผิดชอบกำรกรอกข้อมูลกิจกรรม และข้อมูลต่ำงๆ ในปฏิทินกิจกรรม  

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๓.๖ ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบ ำรุงโสตทัศนูปกรณ์ทุกประเภทของวิทยำลัยฯ    
   ๓.๗ งำนห้องสมุดวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย ดังนี้   
      ๑) จัดหนังสือเข้ำช้ันให้เป็นระบบระเบียบ    
     ๒) บันทึกรำยกำรยืม – คืน หนังสือ     
     ๓) บริกำรตอบค ำถำมและแนะน ำกำรเข้ำใช้ห้องอ่ำนหนังสือ    
     ๔) ดูแลงำนห้องสมุด วัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยใช้กำรได้    
     ๕) ตรวจเช็คหนังสือตำมตู้เพื่อส ำรวจกำรจัดเก็บและกำรช ำรุด เมื่อมีกำรช ำรุดให้ด ำเนินกำร
ซ่อมแซมเบ้ืองต้น    



งานโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ส่วนกลำงประจ ำคณะฯ    
   ๓.๘ บริกำรและควบคุมดูแลกำรใช้ห้องประชุมคณะ ให้กับคณำจำรย์ นักศึกษำ และหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีมำ
ใช้บริกำร       
   ๓.๙ บริกำรเบิก – ยืม โสตทัศนูปกรณ์ส่วนกลำงคณะฯ ต่ำงๆ แก่คณำจำรย์ นักศึกษำ และหน่วยงำน
ต่ำงๆ ท่ีมำใช้บริกำร    
   ๓.๑๐ ดูแล ตรวจเช็ค และซ่อมบ ำรุง จัดท ำสถิติบันทึกกำรใช้งำนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภำยในห้อง
ประชุมคณะฯ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๓.๑๑ กำรด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลและกรอกข้อมูลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ลงในฐำนข้อมูล
วิทยำลัยฯ     
   ๓.๑๒ ร่วมจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  SAR คณะ    
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ส่วนกลำงประจ ำคณะฯ 

๓.๑๓ ดูแลและตรวจซ่อมบ ำรุงเบ้ืองต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในกำรให้บริกำร
แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรภำยในคณะ และให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำขั้นพื้นฐำนของกำรใช้งำน
เครื่องคอมพิวเตอร์    
   ๓.๑๔ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ วิธีกำรใช้งำนทำงด้ำนอุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์และด้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรภำยในคณะ    
   ๓.๑๕ ดูแลและบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในคณะ และให้ค ำปรึกษำและแนะน ำวิธีกำรใช้
งำนระบบเครือข่ำยให้แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกร    
   ๓.๑๖ จัดท ำข้อมูล ปรับปรุง พัฒนำเว็บไซต์ของคณะให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอร่วมกับฝ่ำยต่ำงๆ
ภำยในคณะฯ    
   ๓.๑๗ จัดท ำฐำนข้อมูล กำรด ำเนินกำร กำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูล (Web Link) ด้ำนระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรตัดสินใจของผู้บริหำร  เช่น ฐำน download โครงกำร ค ำส่ัง รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร ข้อมูลบุคลำกร งำน
กำรเงินและพัสดุ กำรวิจัย กำรใช้อำคำรกำรเรียนกำรสอน นักศึกษำปัจจุบัน ระเบียนประวัติบัณฑิต และผล
กำรศึกษำ ฯลฯ    
   ๓.๑๘ ปฏิบัติหน้ำท่ี System Admin ดูแลและบ ำรุงรักษำ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ    
   ๓.๑๙ ให้บริกำรด้ำน Intranet และ Internet ส ำหรับนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกร ของคณะฯ  



   ๓.๒๐ ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นท้ังภำยในและภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   ๓.๒๑ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พื้นฐำน, เตรียมควำมพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์/จัดหำเครื่องท่ีจะ
ติดต้ัง, ตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่องว่ำสำมำรถท ำงำนได้เป็นปกติหรือไม่ 

2. ติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรและไดร์เวอร์คอมพิวเตอร์แก่อำจำรย์บุคลำกร และนักศึกษำ 
3. ติดต้ังโปรแกรมส ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์แก่อำจำรย์บุคลำกร และนักศึกษำ 
4. ติดต้ังอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์เครื่อง scaner  
5. ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์ส ำรองข้อมูล (flash drive , Harddisk External, ฯลฯ) 
6. ติดต้ังอุปกรณ์และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต (ติดต้ังอุปกรณ์และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต, เตรียมอุปกรณ์, 

เตรียมอุปกรณ์, เตรียมอุปกรณ์) 
7. แก้ไขปัญหำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต (ตรวจสอบ, แก้ไขปัญหำเบ้ืองต้น, ติดต่อประสำนงำนเพื่อแก้ไข

ปัญหำ) 
8. พัฒนำเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงำน (วำงแผนกำรพฒันำตำมควำมต้องกำร, วิเครำะห์และออกแบบระบบ, 

ออกแบบเว็บไซต์ด้ำนกรำฟฟิก, ประสำนงำนขอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง, ขอโดเมนเนม / พื้นท่ีเว็บไซต์ / 
ฐำนข้อมูล, พัฒนำเว็บไซต์, พัฒนำเว็บไซต์, เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน, น ำเว็บไซต์เผยแพร่) 
-วำงแผนกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร 
-วิเครำะห์และออกแบบระบบ 
-ออกแบบเว็บไซต์ด้ำนกรำฟฟิก 
-ประสำนงำนขอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
-ขอโดเมนเนม / พื้นท่ีเว็บไซต์ / ฐำนข้อมูล 
-พัฒนำเว็บไซต์ 
-ตรวจสอบควำมถูกต้องของเว็บไซต์ 
-เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน 
-น ำเว็บไซต์เผยแพร่ 

9. ออกแบบ ตกแต่งภำพท่ีใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ 
10. ประสำนงำนผู้ให้บริกำรพื้นท่ีบนเครื่องแม่ข่ำยแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ 
11. ออกแบบส่ือและพัฒนำส่ือมัลติมีเดีย (ออกแบบส่ือและพัฒนำส่ือมัลติมีเดีย, วิเครำะห์และออกแบบส่ือ

มัลติมีเดีย, ประสำนงำนขอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง, พัฒนำส่ือมัลติมีเดีย, ตรวจสอบควำมถูกต้องของส่ือ
มัลติมีเดีย, เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน, น ำส่ือมัลติมีเดียเผยแพร่) 

12. ออกแบบเอกสำร ส่ือส่ิงพิมพ์ ปกเอกสำรป้ำยประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนจัดเตรียมและควบคุมกำรใช้
อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงเครื่องฉำย ท่ีใช้ในกำรจัดบรรยำย อบรมประชุม สัมมนำ กำรเรียนกำรสอน 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนนั้นเป็นไปได้อย่ำงเรียบร้อย 

13. บันทึกภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหวกิจกรรมของหนว่ยงำน 



14. เป็นกรรมกำรจัดหำ จัดซื้อตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
15. จัดสรรทรัพยำกร คอมพิวเตอร์ของวิทยำลัยฯ 
16. ให้ค ำแนะน ำกำรใช้โปรแกรมและกำรใช้โปรแกรมและปัญหำด้ำนคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลำกรนักศึกษำและ

บุคคลภำยนอก 
17. สแกนเอกสำรหลักฐำนงำนประกันคุณภำพเป็นไฟล์ดิจิตอล และUploadขึ้นDatabase (ของทุกสำขำวิชำ

และของวิทยำลัยฯ) 
18. ค้นหำ ดำว์นโหลดเอกสำรงำวิจัยและวิดีโอ เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน ให้กับอำจำรย์และบุคลำกรท่ี

เกี่ยวข้อง 
19. ซ่อมบ ำรุงและท ำควำมสะอำด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
20. ประสำนงำนด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต กับหน่วยงำนภำยนอกท่ีเข้ำมำจัดกิจกรรม

ร่วมกับวิทยำลัยฯ 
21. รวบรวมข้อมูล ภำพ วิดีโอ ส่ือส่ิงพิมพ์ ให้กับหน่วยงำนภำยนอก ท่ีต้องกำรข้อมูลของวิทยำลัยฯ น ำไปใช้

ประโยชน์ 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

1. กรอกข้อมูลงำนประกันคุณภำพผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE  (ของวิทยำลัยฯ)  
2. ท ำกำรขึ้นข้อมูล ITA บน Website ของวิทยำลัยฯ 

3. ภำระงำนในต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย 
๓.๑ ควบคุม ก ำกับติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบุคลคำกรสำยสนับสนุนสังกัดวิทยำลัยมวยไทย
ศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย เพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีเพื่อเสนอคณบดี ได้แก่ งำนบริหำร
ท่ัวไป งำนกำรเงิน ครุภัณฑ์และพัสดุ งำนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
งำนกิจกำรนักศึกษำ งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๒ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
๓.๓ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรในบังคับบัญชำ 
๓.๔ ปฏิบัติงำนอื่น ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
๔. นำยปรวัฒน์ แขกสินทร ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ให้มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้    
งานบริการการศึกษา    
   ๔.๑ ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นท้ังภำยในและภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำร    
   ๔.๒ ร่ำง – พิมพ์ และรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรต่ำง ๆ ของคณะท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำร   
   ๔.๓ ดูแลรับผิดชอบงำนเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำร ดังนี้    
    ๑) หลักสูตรและแผนกำรเรียน    
    ๒) งำนกำรเทียบโอนและยกเว้นวิชำเรียน    
    ๓) งำนเทียบรหัสวิชำเรียนจำกหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรใหม่    



    ๔) งำนส ำรวจและสรุปรำยช่ือผู้สอน น ำส่งท่ีส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน    
    ๕) งำนด้ำนวิทยำกรพิเศษท่ีมำท ำกำรสอนในรำยวิชำของคณะฯ    
    ๖) ส ำรวจและสรุปตำรำงสอบประจ ำภำคเรียน  น ำส่งท่ีส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
    ๗) งำนเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอนของอำจำรย์ และอำจำรย์ประจ ำ(พิเศษ)    
   ๔.๔ ดูแลรับผิดชอบงำนผลกำรเรียน แจ้งคณำจำรย์ส่งผลกำรเรียน รับเกรดจำกคณำจำรย์ในคณะ เช็ค
ควำมถูกต้องของเกรดท่ีส่งมำ และรวบรวมระดับผลกำรเรียนของนักศึกษำเสนอรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร และ
คณบดีลงนำม กำรด ำเนินกำรส่งเกรด ทำง Internet – พร้อมท้ังส ำเนำเก็บ และรวบรวมต้นฉบับส่งส ำนัก ส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน    
   ๔.๕ ดูแลรับผิดชอบงำนด ำเนินกำรจัดสอบประจ ำภำคเรียนของคณะ ดังนี้    
    ๑) แจ้งคณำจำรย์ส่งข้อสอบปลำยภำค     
    ๒) จัดท ำส ำเนำข้อสอบ , จัดท ำซองข้อสอบและซองกระดำษค ำตอบ, จัดเรียง ,นับรันนิง่ข้อสอบ
,บรรจุซองข้อสอบ     
    ๓) รับส่ง-ข้อสอบ และรับข้อสอบคืนเมื่อจัดสอบเสร็จ และส่งคืนอำจำรย์ผู้สอน   
   ๔.๖ จัดเตรียมเอกสำรวำระกำรประชุม และสรุปบันทึกกำรประชุมของฝ่ำยวิชำกำร    
   ๔.๗ จัดท ำแบบประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะ รวบรวม ประเมินผล จัดท ำรำยงำน 
สรุปผลกำรประเมิน เสนออำจำรย์ผู้สอนรับทรำบ    
   ๔.๘ รวบรวม ตรวจสอบ กำรจัดท ำฐำน มคอ.๓, มคอ.๔, มคอ.๕ และมคอ.๖ และจัดท ำรำยงำนสรุปกำร
ส่ง พร้อมท้ังตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ มคอ. เสนอรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรพิจำรณำ    
   ๔.๑๐ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

   1. กรอกเกรดในระบบ MIS ของอำจำรย์สังกัดวิทยำลัยมวยไทยฯ 

2. ท ำหนังสือติดตำมผลกำรเรียน 

3. ยืนยันส่งเอกสำรไปยัง สสว.         

4. น ำนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในรำยกำรต่ำงๆ  

5. เป็นผู้ดูแลตรวจเช็คและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ฝึกสอนทำงด้ำนมวยไทย 

6. จัดท ำแผนปฏิทินกำรศึกษำของวิทยำลัยมวยไทยศึกษำ 

7. ปฏิบัติกำรจัดส่ง มคอ. 

8. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำระดับคณะ 



9. เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่ำงๆ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

10. ผู้ดูแลกรอกระบบกิจกรรมนักศึกษำตลอดปีกำรศึกษำ  
   11. อ ำนวยกำรด ำเนินกำรประสำนงำนด้ำนทะเบียน และประเมินผล นักศึกษำ ตรี โท เอก  
   12. ให้ค ำปรึกษำ นักศึกษำ ด้ำนกำรลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  
   13. กำรจัดตำรำงสอน และกำรลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษำ  
  14. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำระดับคณะ 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

   1.  เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดสถำนท่ีในกำรแข่งขันชกมวยไทยของวิทยำลัยฯ    
  2. เป็นกรรมกำรตัดสินมวยไทยในกำรจัดกำรแข่งขันชกมวยไทยของวิทยำลัยฯ    
  3. ผู้ฝึกสอนมวยไทยส ำหรับนักศึกษำ    
   4. พำนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันสร้ำงช่ือเสียงแก่มหำวิทยำลัยฯ    
   5. จัดท ำตำรำงฝึกซ้อมมวยไทย    
   6. ผู้ดูแลอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬำ    
   7. จัดท ำเอกสำรลงทะเบียนนักกีฬำมวยไทยอำชีพ    
   8. รับผิดชอบงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรของคณะฯ และสรุปเล่มโครงกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปี
งบประมำณ  

๕. นำงสำวศิรินทิพย์ ห่วงทอง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและพัสดุ (เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป) ให้มีหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบงำน ดังนี้    
   ๕.๑ ตรวจสอบเอกสำรบันทึกข้อควำมขออนุมัติเบิกจ่ำย บันทึกข้อควำมขออนุมัติโครงกำร บันทึกข้อควำม
ขอไปรำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนท่ีถูกต้องตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยและกันยอดเงินตำมโครงกำรเพื่อ
ด ำเนินกำรเสนอเอกสำรเพื่อขออนุมัติด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร   
   ๕.๒ จัดท ำทะเบียนกันงบประมำณและควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณรำยได้
ของหน่วยงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ    
   ๕.๓ จัดท ำเอกสำรและตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณทุกประเภทให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับและกฎระเบียบทำงรำชกำร ดังนี้    
    ๑) จัดท ำใบส ำคัญท่ัวไป (กำรเงิน)    
     - กันงบประมำณตำมโครงกำร กิจกรรม หมวดเงินงบ     
     - พิมพ์ใบส ำคัญท่ัวไป (กำรเงิน) ตำมรหัสบัญชีแยกประเภทและรหัส GFMIS   
     - ยืนยันกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำย ในระบบพัสดุกลำง    
     - จัดพิมพ์หน้ำงบใบเสร็จประกอบฎีกำ ของงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณท่ีได้รับ



จัดสรรจำกมหำวิทยำลัยฯ โดยแยกเบิกตำมแผนงำน ผลผลิต และงบรำยจ่ำย     
    ๒) จัดท ำใบส ำคัญท่ัวไป (จัดซื้อ-จ้ำง)    
     - ลงทะเบียนคุม งำนหนังสือจัดซื้อ-จ้ำงและลงระบบติดตำมเอกสำรเพื่อตรวจสอบ
สถำนะเอกสำรในกำรเบิก    
     - ตรวจสอบเอกสำรกำรขออนุมัติ เบิกจ่ำย ตรวจสอบ แผนงำน ผลผลิต งบประมำณ
รำยจ่ำย รหัส GFMIS  รหัสโครงกำร  โครงกำร กิจกรรม    
    ๓) บันทึกเพิ่ม – ลด วงเงินงบประมำณตำมโครงกำร/กิจกรรมท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกงบกลำง
มหำวิทยำลัยฯ ในระบบพัสดุกลำง เพื่อใช้เบิกจ่ำย    
    ๔) ประสำนพัสดุกลำง ขอเพิ่มเติม เจ้ำหนี้/ผู้เบิก ในระบบเพื่อจัดท ำใบส ำคัญท่ัวไป   
   ๕.๔ ควบคุม ดูแล และให้ค ำปรึกษำในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรต่ำงๆ งำนให้ค ำปรึกษำด้ำน
กำรเงินแก่อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี และนักศึกษำ    
   ๕.๕ ควบคุม และติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสำขำวิชำในกำรเบิกจ่ำยเอกสำรและกำรเบิกจ่ำยของ
บุคลำกรหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด    
   ๕.๖ จัดท ำเอกสำรบันทึกข้อควำมกำรขออนุมัติเปล่ียนแปลงรำยกำร หมวดรำยจ่ำยหรือรำยละเอียดอื่นท่ี
ไม่ตรงกับเอกสำรงบประมำณของหน่วยงำน    
   ๕.๗ จัดท ำเอกสำรกำรปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน    
   ๕.๘ จัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค (ค่ำน้ ำ ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ค่ำโทรศัพท์)  รำยละเอียดกำร
เบิกใช้และจัดท ำเอกสำรตรวจรับเสนอกรรมกำรตรวจรับประจ ำทุกเดือน    
   ๕.๙ จัดท ำเอกสำรและประชำสัมพันธ์ ข้อก ำหนด ระเบียบ ประกำศ แผนและนโยบำยต่ำงๆ เกี่ยวกับ
กำรเงินของหน่วยงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง    
   ๕.๑๐ จัดท ำสรุปรำยงำนกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณของคณะฯ เมื่อส้ินสุดทุกไตรมำส ส่งมหำวิทยำลัยฯ    
   ๕.๑๑ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีทุกเดือน    
   ๕.๑๒ วิเครำะห์กำรใช้งบประมำณและจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินคณะฯ   
  ๕.๑๓ จัดพิมพ์เอกสำร เตรียมเอกสำร แบบฟอร์มทำงด้ำนกำรเงินและบัญชี    
   ๕.๑๔ รับผิดชอบกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ องค์ประกอบท่ี 
5 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ข้อ 2 กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย และให้ข้อมูลแก่คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำเมื่อถึงรอบกำรประเมินทุกปีกำรศึกษำ    
   ๕.๑๕ รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของแต่ละสำขำวิชำเสนอผู้บริหำรทุกส้ินภำคเรียน และสรุปกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของแต่ละสำขำวิชำท้ังหมดรวมทุกภำคเรียนเสนอผู้บริหำรทุกส้ินปีกำรศึกษำ    
   ๕.๑๖ ประสำนงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและงบประมำณกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง  



   ๕.๑๗ ลงทะเบียนรับพัสดุเข้ำรักษำในคลังพัสดุ และบริกำรจ่ำยพัสดุให้คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำท่ีตำมใบเบิก
พัสดุภำยในคณะฯ     
   ๕.๑๘ บันทึกทะเบียนคุมรำยกำรพัสดุ และครุภัณฑ์แยกตำมประเภท และแยกงำนหรือสำขำวิชำ  
   ๕.๑๙ กำรจัดท ำ และประชำสัมพันธ์ ค ำส่ัง และประกำศของคณะ และมหำวิทยำลัยท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วย
พัสดุ    
   ๕.๒๐ ตรวจเช็ครำยกำรส่ังซื้อพัสดุของคณะ ฯ ส ำรวจและจัดเก็บพัสดุในคลังพัสดุตำมหมวดหมู่ ประเภท 
ให้เป็นระเบียบ ง่ำยต่อกำรเบิกจ่ำย กำรตรวจสอบ และอยู่ในสภำพท่ีปลอดภัย    
   ๕.๒๑ จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงของคณะฯ    
   ๕.๒๒ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขออนุมัติจัดซื้อหรือ จัดจ้ำง โดยวิธีต่ำงๆ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้    
    ๑) จัดท ำเอกสำรหนังสือขออนุญำตซื้อหรือจ้ำง    
    ๒) จัดท ำใบส่ังซื้อพัสดุของคณะ ฯ    
    ๓) จัดท ำเอกสำรกำรตรวจรับของคณะ ฯ    
    ๔) จัดท ำเอกสำรหน้ำงบใบเสร็จประกอบฎีกำ และ บส.๐๑   
   ๕.๒๓ ตรวจสอบ จัดท ำบัญชีพัสดุคงเหลือทุกส้ินปีงบประมำณ     
   ๕.๒๔ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมคุณภำพหรือช ำรุด เพื่อกำรซ่อมบ ำรุงจ ำหน่ำยออกจำก
บัญชี ลงบัญชีจ ำหน่ำยและรำยงำน เช่น รวบรวมรำยกำร แต่งต้ังกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง    
   ๕.๒๕ ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นท้ังภำยในและภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ    
   ๕.๒๖ ร่ำงโต้ – ตอบ หนังสือรำชกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ    
   ๕.๒๗ ติดตำมตรวจสอบกำรให้ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์และทวงถำมเม่ือครบก ำหนดเวลำ    
   ๕.๒๘ ลงทะเบียนคุมพัสดุ ลงบัญชีครุภัณฑ์  และลงทะเบียนครุภัณฑ์ ท่ีได้รับบริจำคหรื อรับโอน    
   ๕.๒๙ ประสำนงำน และเช็คประวัติเกี่ยวกับกำรซ่อมครุภัณฑ์   
   ๕.๓๐ แต่งต้ังคณะกรรมกำรส ำรวจครุภัณฑ์ประจ ำปี และจัดท ำรำยงำนกำรส ำรวจครุภัณฑ์ประจ ำปี
งบประมำณ เสนอต่อคณบดี และมหำวิทยำลัยฯ ตำมก ำหนด    
   ๕.๓๑ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

 1. จัดท ำเอกสำC11:C35เงิน ในระบบ MIS (3D)  

 2. จัดท ำกำรเบิกจ่ำย ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ (E-Gp) 



 3. ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิก - จ่ำย ในแต่ละโครงกำรกิจกรรม 

 4. เก็บหลักฐำนกำรเบิก - จ่ำย เงิน ให้เป็นระบบ 

 5. จัดท ำทะเบียนคุมตัดยอดกำรเบิกจ่ำย 

 6. จัดท ำกำรยืมเงิน ในโครงกำรต่ำง ๆ กำรเดินทำงไปรำชกำร ของวิทยำลัยฯ 

 7. ส ำเนำเอกสำรเบิก - จ่ำย ทุกฉบับ  

 8. ประสำนงำนและติดตำม เอกสำรกำรเบิก - จ่ำย ให้แก่บุคลำกรภำยในวิทยำลัยฯ  

 9. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช้ีแจง และแก้ไขปัญหำ ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำท่ี  

 10. จัดเก็บหลักฐำน หนังสือรำชกำร ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชี 
ของวิทยำลัยฯ 

 11. เบิก - จ่ำย พร้อมส ำเนำ หลักฐำนค่ำตอบแทนนักกีฬำ (นักมวย)  

 12. ด ำเนินกำร รับ และขึ้นเช็ค แลกเงิน ในโครงกำร/กิจกรรม ต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ 

 13. ประสำนงำน กำรเบิกจ่ำย กำรยืมเงิน กับงำนกำรเงินมหำวิทยำลัยฯ 

 14. ประสำนงำน กำรโอนหมวด แผนงำน/โครงกำร กับงำนกองแผนฯ  

 15. จัดท ำรำยงำนไตรมำสกำรเบิกจ่ำย 

 16. จัดท ำรำยงำน แผน/ผล โครงกำรบริกำรวิชำกำร 

 17. ประสำนงำนกับอำจำรย์/ ร้ำนค้ำ ขอข้อมูลผู้ค้ำ น ำเข้ำระบบจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ   (E-Gp) 

 18. จัดท ำทะเบียนคุมวัสดุ  ครุภัณฑ์ ของวิทยำลัยฯ 

 19. จัดท ำกำรเบิก วัสดุ ครุภัณฑ์ ของวิทยำลัยฯ 

 20. ส ำรวจวัสดุ จัดซื้อ ครุภัณฑ์ ประจ ำปี ของวิทยำลัยฯ 

 21.ออกแบบป้ำยไวนิล ส่ือประชำสัมพันธ์ เกียรติบัตร กิจกรรมของวิทยำลัยฯ 

 22.จัดท ำไฟล์เสียงใน Presentation ของวิทยำลัยเกี่ยวกับโครงกำร /กิจกรรมของวิทยำลัย เพื่อให้
ผู้บริหำรน ำเสนอในท่ีประชุมสภำกรรมกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย 

 23.ตรวจสอบวัสดุคงเหลือรำยปี 

 24.รำยงำนวัสดุคงเหลือประจ ำปีงบประมำณ 



 25.ติดตำมส่งเอกสำรลงนำมขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง 

 26.ติดต่อขอใบเสนอรำคำจำกผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง 

 27.ติดต่อผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงลงนำมในใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจ้ำง 

งานที่ได้รับมอบหมาย    
   1. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพ ในโครงกำร /กิจกรรม ต่ำง ๆ  ของวิทยำลัย     
   2. จัดหำอำหำรเบรคในกำรประชุมต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ    
   3. พิมพ์เอกสำรทำงวิชำกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย     
   4. ออกแบบ จัดท ำเว็บไซต์ และอัพเดทข้อมูลของเว็บไซต์ ภำษำอังกฤษส ำหรับชำวต่ำงชำติ    
   5. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำร    
  6. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตร    
   7. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับคณะ    
   8. รับผิดชอบงำนบริกำรวิชำกำร 

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
       ส่ัง  ณ  วันท่ี ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

ลงช่ือ 
(อำจำรย์ ดร.ส ำรำญ   สุขแสวง) 

      คณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย 
 


