
 
 
 

คําสั่งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย 
ที ่         / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  มอบหมายภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนประจําวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย 

  
   อนุสนธิคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่  ๓๘ / ๒๕๖๐ ลงวันที่  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ไดแตงตั้งให ดร.สําราญ สุขแสวง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
และการแพทยแผนไทย ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย 
ตั้งแตวันที ่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไปนั้น 
   เพ่ือใหการบริหารงานสํานักงานคณบดีของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ดําเนินไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณบดีจึงมอบหมาย
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนประจําวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย ดังนี ้
 

สวนที่ ๑ 

หลักการทั่วไป 

๑.  การมอบหมายภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะฯ ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผน 
โดยอาศัยหลักการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบรวมกัน ดังนั้นถาเรื่องใดมีปญหาสําคัญเปนราชการสําคัญให
ปรึกษารองคณบดีที่รับผิดชอบแตละงาน และนําเสนอคณบดีทราบกอนดําเนินการเสมอ 

๒.  การมอบหมายภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนประจําวิทยาลัยฯ รวมถึงการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ 

ที่ไดรับมอบหมายดวย โดยใหปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและบังเกิดผลดีตอวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ

การแพทยแผนไทย 
 

 

 

 

 



สวนที่ ๒ 

งานที่มอบหมายเฉพาะเปนรายบุคคล 

 

๑. นางสาวบารมี  ชูชัย   ตําแหนง นักวิชาการการศึกษา ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี ้
  ๑.๑ ภาระงานในตําแหนงนักวิชาการการศึกษา 

ปฏิบัติงานโดยใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัยและพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอน
และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยูในความควบคุมของทางวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนักศึกษา การใหบริการทาง 
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทาง
การศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๑.๒ ภาระงานในตําแหนง หัวหนาสํานักงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย 

๑. ควบคุม กํากับติดตาม ผลการดําเนินงานตางๆ ของบุคลคากรสายสนับสนุนสังกัดวิทยาลัยมวยไทย
ศึกษาและการแพทยแผนไทย เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่เพ่ือเสนอคณบดี ไดแก งานบริหารทั่วไป 
งานการเงิน ครุภัณฑและพัสดุ งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานวิจัยและบริการวิชาการ งานกิจการ
นักศึกษา งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

๒. ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก 
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในบังคับบัญชา 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
๒. นางสาวศศิมา วองไว ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป) ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี ้
งานธุรการ และงานสารบรรณ     

     ๒.๑ รับ – สงเอกสารหนังสือราชการ/บันทึกขอความ/คําสั่ง/ใบลา และเอกสารของทางราชการอ่ืนๆ ทั้ง

ภายใน ภายนอกคณะ  

   ๒.๒ ลงทะเบียนหนังสือราชการ/บันทึกขอความ เขา – ออก ทั้งภายใน ภายนอกคณะ และเก็บเปน

ฐานขอมูลในรูปของไฟลขอมูล PDF     

   ๒.๓ แจงเวียนหนังสือราชการ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ไปยังบุคลากรคณะที่เกี่ยวของ  

   ๒.๔ จัดเก็บไฟล PDF เอกสารคําสั่ง โครงการที่ไดรับการอนุมัติ เพ่ือเปนฐานขอมูลของคณะฯใหเปน

ปจจุบัน    

   ๒.๕ อํานวยความสะดวกแกบุคลากร และนักศึกษาในการคนหาเอกสาร คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ และเอกสารอางอิงอ่ืนๆ ในฐานขอมูลงานธุรการ    



   ๒.๖ ราง พิมพโต – ตอบ หนังสือราชการ บันทึกขอความภายใน และภายนอกคณะ    

   ๒.๗ ราง พิมพคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ที่คณะมอบหมาย    

   ๒.๘ ใหบริการติดตอสอบถามแกบุคคลหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกคณะ    

   ๒.๙ รับ โทรศัพท-สงแฟกซ ควบคุมและจัดทําบัญชีการใชโทรศัพทของคณะฯ    

   ๒.๑๐ ดูแลความเรียบรอยของหองประชุมคณะ ดําเนินการจัดเตรียมอาหารวาง จัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ 

สําหรับไวบริการหองประชุม    

   ๒.๑๑ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

งานในหนาที่รับผิดชอบ 

   1. รับ-สงเอกสาร Fax เอกสารทางราชการ 

2. รางและพิมพโต-ตอบหนังสือราชการ 

3. ตรวจสอบและเสนอหนังสือ พรอมแจกจายหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4. จําแนกและจัดเก็บรักษาเอกสารทางราชการของหนวยงาน  / ทําลายหนังสือราชการ 

5. คนหา หนังสือเวียน คําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของทางราชการท่ีเกี่ยวของ 

6. ติดตามและประสานงานตางๆ 

7. สําเนาเอกสารและจัดทํารูปเลมเอกสาร 

8. จัดเตรียมวาระ/เอกสารประกอบ/จัดประชุมอาจารยและบุคลากรวิทยาลัยฯ 

9. จัดทํารายงานการประชุมคณาจารยและบุคลากรวิทยาลัยฯ 

10. รวมประชุมและประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก 

11. จัดเตรียมวาระ/เอกสารประกอบ/จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

12. พิมพคําสั่ง เดินทางไปราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 

13. ลงรับหนังสือ ภายนอก/ภายใน 
  14. ติดตอประสานงาน ภายนอก/ภายใน 

  15. ลงรับหนังสือในระบบ MIS (งานสารบรรณ) 

16. พิมพหนังสือสงออก ภายใน 

17. พิมพหนังสือสงออ ภายนอก 



18. จัดสงเอกสาร/หนังสือ 

19. ถายเอกสารประกอบการสอน 

20. จัดหาอาหารเบรคในการประชุมตางๆ ของวิทยาลัยฯ 

21. เดินทางไปราชการตามที่ไดรับมอบหมาย 

22. พิมพเอกสารทางวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย  

งานที่ไดรับมอบหมาย 

1. จัดโตะประชุม ถายเอกสารในการประชุม    

2. ตอนรับบุคลากร ภายใน/ภายนอก    

3. จัดเตรียมใบลงชื่อนักศึกษา ทุกชั้นป    

4. จัดเตรียมใบขออนุญาตใชรถยนตตางๆ    

5.  จัดเตรียมใบลาตางๆ ของวิทยาลัยฯ   

6. รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  

๓. นายเอกรวี ครุฑางคะ ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้ 

งานประชาสัมพันธ 

๓.๑ จัดทําปาย/บอรด/คัตเอาท ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตางๆ ของคณะ    

   ๓.๒ ถายวีดีโอและจัดเก็บรูปภาพนิ่งกิจกรรม/โครงการตางๆ ของคณะ และหนวยงานที่เก่ียวของ 

๓.๓ ผลิตสื่อวิทยุ และโทรทัศน จากวีดีโอและภาพนิ่งของกิจกรรม/โครงการของคณะ และหนวยงานที่

เก่ียวของ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ    

   ๓.๔ ดูแลงานขาวประชาสัมพันธ และออกแบบกราฟก บนหนาเว็บไซตของคณะ    

   ๓.๕ ดูแล รับผิดชอบการกรอกขอมูลกิจกรรม และขอมูลตางๆ ในปฏิทินกิจกรรม  

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๓.๖ ดูแล ตรวจเช็ค ซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณทุกประเภทของวิทยาลัยฯ    

   ๓.๗ งานหองสมุดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย ดังนี ้  

      ๑) จัดหนังสือเขาชั้นใหเปนระบบระเบียบ    

     ๒) บันทึกรายการยืม – คืน หนังสือ     



     ๓) บริการตอบคําถามและแนะนําการเขาใชหองอานหนังสือ    

     ๔) ดูแลงานหองสมุด วัสดุครุภัณฑใหอยูในสภาพเรียบรอยใชการได    

     ๕) ตรวจเช็คหนังสือตามตูเพ่ือสํารวจการจัดเก็บและการชํารุด เมื่อมีการชํารุดใหดําเนินการ

ซอมแซมเบื้องตน    

งานโสตทัศนูปกรณ อุปกรณสวนกลางประจําคณะฯ    

   ๓.๘ บริการและควบคุมดูแลการใชหองประชุมคณะ ใหกับคณาจารย นักศึกษา และหนวยงานตางๆ ที่มา

ใชบริการ       

   ๓.๙ บริการเบิก – ยืม โสตทัศนูปกรณสวนกลางคณะฯ ตางๆ แกคณาจารย นักศึกษา และหนวยงาน

ตางๆ ที่มาใชบริการ    

   ๓.๑๐ ดูแล ตรวจเช็ค และซอมบํารุง จัดทําสถิติบันทึกการใชงานอุปกรณโสตทัศนูปกรณภายในหอง

ประชุมคณะฯ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๓.๑๑ การดําเนินการรวบรวมขอมูลและกรอกขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ลงในฐานขอมูล

มหาวิทยาลัยฯ     

   ๓.๑๒ รวมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  SAR คณะ    

   ๓.๑๓ สงเสริมการจัดกิจกรรมดานประกันคุณภาพการศกึษาใหแกนักศึกษาของคณะฯ    

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณสวนกลางประจําคณะฯ 

๓.๑๔ ดูแลและตรวจซอมบํารุงเบื้องตนของเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอร ในการใหบริการ

แกนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรภายในคณะ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการแกปญหาข้ันพ้ืนฐานของการใชงาน

เครื่องคอมพิวเตอร    

   ๓.๑๕ ใหคําปรึกษา แนะนํา วิธีการใชงานทางดานอุปกรณ ฮารดแวรและดานโปรแกรมคอมพิวเตอรแก

นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรภายในคณะ    

   ๓.๑๖ ดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในคณะ และใหคําปรึกษาและแนะนําวิธีการใช

งานระบบเครือขายใหแกนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร    

   ๓.๑๗ จัดทําขอมูล ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซตของคณะใหเปนปจจุบันและถูกตองอยูเสมอรวมกับฝายตางๆ

ภายในคณะฯ    

   ๓.๑๘ จัดทําฐานขอมูล การดําเนินการ การเชื่อมโยงฐานขอมูล (Web Link) ดานระบบสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสนิใจของผูบริหาร  เชน ฐาน download โครงการ คําสั่ง รายงานการดําเนินโครงการ ขอมูลบุคลากร งาน

การเงินและพัสดุ การวิจัย การใชอาคารการเรียนการสอน นักศึกษาปจจุบัน ระเบียนประวัติบัณฑิต และผล



การศึกษา ฯลฯ    

   ๓.๑๙ ปฏิบัติหนาที่ System Admin ดูแลและบํารุงรักษา ระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหสามารถใชงาน

ไดตามปกต ิ   

   ๓.๒๐ ใหบริการดาน Intranet และ Internet สําหรับนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร ของคณะฯ  

   ๓.๒๑ ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๓.๒๒ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

งานในหนาที่รับผิดชอบ 

1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพ้ืนฐาน, เตรียมความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอร/จัดหาเครื่องที่จะ
ติดตั้ง, ตรวจสอบการทํางานของเครื่องวาสามารถทํางานไดเปนปกติหรือไม 

2. ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและไดรเวอรคอมพิวเตอรแกอาจารยบุคลากร และนักศึกษา 
3. ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรแกอาจารยบุคลากร และนักศึกษา 
4. ติดตั้งอุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพเครื่อง scaner  
5. ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอรในอุปกรณสํารองขอมูล (flash drive , Harddisk External, ฯลฯ) 
6. ติดตั้งอุปกรณและจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (ติดตั้งอุปกรณและจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต, เตรียมอุปกรณ, 

เตรียมอุปกรณ, เตรียมอุปกรณ) 
7. แกไขปญหาการใชงานอินเทอรเน็ต (ตรวจสอบ, แกไขปญหาเบื้องตน, ติดตอประสานงานเพ่ือแกไข

ปญหา) 
8. พัฒนาเว็บไซตใหมของหนวยงาน (วางแผนการพัฒนาตามความตองการ, วิเคราะหและออกแบบระบบ, 

ออกแบบเว็บไซตดานกราฟฟก, ประสานงานขอขอมูลท่ีเกี่ยวของ, ขอโดเมนเนม / พ้ืนที่เว็บไซต / 
ฐานขอมูล, พัฒนาเว็บไซต, พัฒนาเว็บไซต, เสนอหัวหนาหนวยงาน, นําเว็บไซตเผยแพร) 
-วางแผนการพัฒนาตามความตองการ 
-วิเคราะหและออกแบบระบบ 
-ออกแบบเว็บไซตดานกราฟฟก 
-ประสานงานขอขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
-ขอโดเมนเนม / พ้ืนที่เว็บไซต / ฐานขอมูล 
-พัฒนาเว็บไซต 
-ตรวจสอบความถูกตองของเว็บไซต 
-เสนอหัวหนาหนวยงาน 
-นําเว็บไซตเผยแพร 

9. ออกแบบ ตกแตงภาพที่ใชในการประชาสัมพันธ 
10. ประสานงานผูใหบริการพ้ืนที่บนเครื่องแมขายแกไขปญหาเกี่ยวกับการเขาถึงเว็บไซต 



11. ออกแบบสื่อและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (ออกแบบสื่อและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย, วิเคราะหและออกแบบสื่อ
มัลติมีเดีย, ประสานงานขอขอมูลท่ีเกี่ยวของ, พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย, ตรวจสอบความถูกตองของสื่อ
มัลติมีเดีย, เสนอหัวหนาหนวยงาน, นําสื่อมัลติมีเดียเผยแพร) 

12. ออกแบบเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ ปกเอกสารปายประชาสัมพันธของหนวยงานจัดเตรียมและควบคุมการใช
อุปกรณประเภทเครื่องเสียงเครื่องฉาย ที่ใชในการจัดบรรยาย อบรมประชุม สัมมนา การเรียนการสอน 
เพ่ือใหการดําเนินงานนั้นเปนไปไดอยางเรยีบรอย 

13. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมของหนวยงาน 
14. เปนกรรมการจัดหา จัดซื้อตรวจรับครุภัณฑคอมพิวเตอร 
15. จัดสรรทรัพยากรณคอมพิวเตอรของวิทยาลัยฯ 
16. ใหคําแนะนําการใชโปรแกรมและการใชโปรแกรมและปญหาดานคอมพิวเตอรใหแกบุคลากรนักศึกษาและ

บุคคลภายนอก 
17. สแกนเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพเปนไฟลดิจิตอล และUploadขึ้นDatabase (ของทุกสาขาวิชา

และของวิทยาลัยฯ) 
18. คนหา ดาวนโหลดเอกสารงารวิจัยและวิดีโอ เก่ียวกับการเรียนการสอน ใหกับอาจารยและบุคลากรที่

เก่ียวของ 
19. ซอมบํารุงและทําความสะอาด อุปกรณคอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
20. ประสานงานดานเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต กับหนวยงานภายนอกที่เขามาจัดกิจกรรม

รวมกับวิทยาลัยฯ 
21. รวบรวมขอมูล ภาพ วิดีโอ สื่อสิ่งพิมพ ใหกับหนวยงานภายนอก ท่ีตองการขอมูลของวิทยาลัยฯ นําไปใช

ประโยชน 

งานที่ไดรับมอบหมาย 

1. กรอกขอมูลงานประกันคุณภาพผานระบบ CHE QA ONLINE  (ของทุกสาขาวิชาและของวิทยาลัยฯ) 
(ศึกษาเขาอบรมการใชระบบแตละป พ.ศ., ประสานงานขอขอมูลท่ีเกี่ยวของ, กรอก 

กรอกขอมูลงานกิจกรรมนักศึกษาและทําการตั้งโครงการ พรอมกําหนดระยะเวลาของกิจกรรม ทั้งหมดของ

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทยผานระบบ กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  (ของทุกสาขาวิชา

และของวิทยาลัยฯ) พรอมประสานผูเขียนโปรแกรมในการอบรมการใชงานเบื้อตนใหกับนักศึกษาและการแกไข

ปญหาเบ้ืองตนตางๆเก่ียวกับระบบกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย    

๔. นายปรวัฒน แขกสินทร ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้   

งานบริการการศึกษา    

   ๔.๑ ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวของกับงานวิชาการ    

   ๔.๒ ราง – พิมพ และรับ – สง หนังสือราชการตาง ๆ ของคณะที่เก่ียวของกับงานวิชาการ   

   ๔.๓ ดูแลรบัผิดชอบงานเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานวิชาการ ดังนี ้   



    ๑) หลักสูตรและแผนการเรียน    

    ๒) งานการเทียบโอนและยกเวนวิชาเรียน    

    ๓) งานเทียบรหัสวิชาเรียนจากหลักสูตรเดิมเปนหลักสูตรใหม    

    ๔) งานสํารวจและสรุปรายชื่อผูสอน นําสงท่ีสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

    ๕) งานดานวิทยากรพิเศษที่มาทําการสอนในรายวิชาของคณะฯ    

    ๖) สํารวจและสรุปตารางสอบประจําภาคเรียน  นําสงที่สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

    ๗) งานเบิกจายคาตอบแทนการสอนของอาจารย และอาจารยประจํา(พิเศษ)    

   ๔.๔ ดูแลรับผิดชอบงานผลการเรียน แจงคณาจารยสงผลการเรียน รับเกรดจากคณาจารยในคณะ เช็ค

ความถูกตองของเกรดที่สงมา และรวบรวมระดับผลการเรียนของนักศึกษาเสนอรองคณบดีฝายวิชาการ และ

คณบดีลงนาม การดําเนินการสงเกรด ทาง Internet – พรอมทั้งสําเนาเก็บ และรวบรวมตนฉบับสงสํานัก สงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน    

   ๔.๕ ดูแลรับผิดชอบงานดําเนินการจัดสอบประจําภาคเรียนของคณะ ดังนี ้   

    ๑) แจงคณาจารยสงขอสอบปลายภาค     

    ๒) จัดทําสําเนาขอสอบ , จัดทําซองขอสอบและซองกระดาษคําตอบ, จัดเรียง ,นับรันนิ่งขอสอบ

,บรรจุซองขอสอบ     

    ๓) รับสง-ขอสอบ และรับขอสอบคนืเมื่อจัดสอบเสร็จ และสงคืนอาจารยผูสอน   

   ๔.๖ จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม และสรุปบันทึกการประชุมของฝายวิชาการ    

   ๔.๗ จัดทําแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะ รวบรวม ประเมินผล จัดทํารายงาน 

สรุปผลการประเมิน เสนออาจารยผูสอนรับทราบ    

   ๔.๘ รวบรวม ตรวจสอบ การจัดทําฐาน มคอ.๓, มคอ.๔, มคอ.๕ และมคอ.๖ และจัดทํารายงานสรุปการ

สง พรอมท้ังตรวจสอบความสมบูรณของ มคอ. เสนอรองคณบดีฝายวิชาการพิจารณา    

   ๔.๑๐ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

งานในหนาที่รับผิดชอบ 

   1. กรอกเกรดในระบบ MIS ของอาจารยสังกัดวิทยาลัยมวยไทยฯ 

2. ทําหนังสือติดตามผลการเรียน 

3. ยืนยันสงเอกสารไปยัง สสว.         

4. นํานักศึกษาเขารวมการแขงขันในรายการตางๆ  

5. เปนผูดูแลตรวจเช็คและบํารุงรักษาอุปกรณฝกสอนทางดานมวยไทย 



6. จัดทําแผนปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษา 

7. ปฏิบัติการจัดสง มคอ. 

8. ประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับคณะ 

9. เก็บรวบรวมขอมูลและสถิติตางๆ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

10. ผูดูแลกรอกระบบกิจกรรมนักศึกษาตลอดปการศึกษา  
   11. อํานวยการดําเนินการประสานงานดานทะเบียน และประเมินผล นักศึกษา ตรี โท เอก  
   12. ใหคําปรึกษา นักศึกษา ดานการลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  
   13. การจัดตารางสอน และการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา  
  14. ประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับคณะ 

งานที่ไดรับมอบหมาย 

   1.  เปนผูดําเนินการจัดสถานทีใ่นการแขงขันชกมวยไทยของวิทยาลัยฯ    

  2. เปนกรรมการตัดสินมวยไทยในการจัดการแขงขันชกมวยไทยของวิทยาลัยฯ    

  3. ผูฝกสอนมวยไทยสําหรับนักศึกษา    

   4. พานักศึกษาเขารวมการแขงขันสรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัยฯ    

   5. จัดทําตารางฝกซอมมวยไทย    

   6. ผูดแูลอุปกรณฝกซอมกีฬา    

   7. จัดทําเอกสารลงทะเบียนนักกีฬามวยไทยอาชีพ    

   8. รับผิดชอบงานดานบริการวิชาการของคณะฯ และสรุปเลมโครงการบริการวิชาการประจําป

งบประมาณ  

๕. นางสาวศิรินทิพย หวงทอง ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและพัสดุ (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป) ใหมีหนาที่และ

ความรับผิดชอบงาน ดังนี ้   

   ๑. ตรวจสอบเอกสารบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจาย บันทึกขอความขออนุมัติโครงการ บันทึกขอความ

ขอไปราชการของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานเบิก – จาย ในหนวยงานท่ีถูกตองตามระเบียบการเบิกจาย     

   ๒. จัดทําทะเบียนคุมการยืมเงินของบุคลากรในวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย 

   ๓. จัดทําเอกสารและตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายงบประมาณทุกประเภทใหเปนไปตาม

ขอบังคับและกฎระเบียบทางราชการ ดังนี้       

    ๑) จัดทําใบสําคัญท่ัวไป (การเงิน)       

    ๒) จัดทําใบสําคัญท่ัวไป (จัดซื้อ-จาง)       



     - ลงทะเบียนคุม งานหนังสือจัดซื้อ-จางและลงระบบติดตามเอกสารเพ่ือตรวจสอบ

สถานะเอกสารในการเบิก       

     - ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติ โครงการและรหัสโครงการในการเบิกจาย 

   ๓) ตรวจสอบความถูกตองของบันทึกขอความ วงเงินงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการ

อนุมัติจากงบกลางมหาวิทยาลัยฯ ในระบบ Grow Finance MIS (3D)  เพ่ือใชเบิกจาย         

           ๔. ใหคําปรึกษาในการเบิกจายงบประมาณตามโครงการตางๆ ดานการเงินแกอาจารย เจาหนาที่ และ

นักศึกษา       

   ๕. ติดตามการใชจายงบประมาณของสาขาวิชาในการเบิกจายเอกสารและการเบิกจายของบุคลากร

หนวยงานใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด       

   ๖. จัดทําเอกสารการเบิกจายคาสาธารณูปโภค รายละเอียดการเบิกใชและจัดทํารายงานเสนอกรรมการ

ตรวจรับประจําทุกเดือน      

   ๗. จัดทําเอกสารและประชาสัมพันธ ขอกําหนด ระเบียบ ประกาศ แผนและนโยบายตางๆ เกี่ยวกับ

การเงินของหนวยงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง       

   ๘. จัดทําสรุปรายงานการใชงบประมาณรายจายและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณของคณะฯ เมื่อสิ้นสุดทุกไตรมาส สงมหาวิทยาลัยฯ       

   ๙. รายงานผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปทุกเดือนตอคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัย 

 ๑๐. รวมวิเคราะหการใชงบประมาณและจัดรวมจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะ 

   ๑๑. รับผิดชอบการรายงานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ องคประกอบที่ ๕ 

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ขอ ๒ การวิเคราะหตนทนุตอหนวย และใหขอมูลแกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เมื่อถึงรอบการประเมินทุกปการศึกษา       

   ๑๒. รายงานการใชจายงบประมาณของแตละสาขาวิชาเสนอผูบริหารทุกสิ้นภาคเรียน (คาวัสดุฝกประจํา

ภาคเรียน) 

   ๑๓. ประสานงานดานการเงิน และพัสดุกับหนวยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวของ 

   ๑๔. ลงทะเบียนรับพัสดุเขารักษาในคลังพัสดุ และบริการจายพัสดุใหคณาจารยและเจาหนาที่ตามใบเบิก

พัสดุภายในคณะฯ        

   ๑๕. บันทึกทะเบียนคุมรายการพัสดุ และครุภัณฑแยกตามประเภท และแยกงานหรือสาขาวิชา  

   ๑๖. ตรวจเช็ครายการสั่งซื้อพัสดุของคณะ ฯ สํารวจความตองการในการสั่งซื้อพัสดุ       

   ๑๗. จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางของคณะฯ ในระบบท่ีไดรับเอกสารการพิจารณาจากหัวหนาสํานักงานและ 

รองคณบดีฝายแผนงานละบริหาร      



   ๑๘. ดําเนินการเก่ียวกับการขออนุมัติจัดซื้อหรือ จัดจาง โดยวิธีตางๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้       

    ๑) จัดทําเอกสารหนังสือขออนุญาตซื้อหรือจาง       

    ๒) จัดทําใบสั่งซ้ือพัสดุของคณะ ฯ       

    ๓) จัดทําเอกสารการตรวจรับของคณะ ฯ       

   ๑๙. ตรวจสอบ จัดทําบัญชีพัสดุคงเหลือทุกสิ้นปงบประมาณ        

   ๒๐. ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑที่เสื่อมคุณภาพหรือชํารุด เพ่ือการซอมบํารุงจําหนายออกจากบัญชี 

ลงบัญชีจําหนายและรายงาน    

   ๒๑. รางโต – ตอบ หนังสือราชการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับงานพัสดุ       

   ๒๒. ติดตามตรวจสอบการใหยืมพัสดุ ครุภัณฑและทวงถามเมื่อครบกําหนดเวลา       

   ๒๓. ลงทะเบียนคุมพัสดุ  

 ๒๔. หากในกรณีที่การปฏิบัติงานลาชาอันมากจากบุคคลอ่ืนที่ไมใชผูใหขอตกลง ดวยเหตุสุดวิสัยหรือ

อยางไรก็ตาม ผูใหขอตกลงจะดําเนินการรายงานแกผูบริหารเพ่ือพิจารณาเปนรายกรณ ี

 ๒๕. รายงานเหตุการณกรณีปญหาในการเบิก – จาย ตอผูบริหารเพ่ือดําเนินการแกไข 

   ๒๖. ลงทะเบียนคุมพัสดุ ลงบัญชีครุภัณฑ และลงทะเบียนครุภัณฑที่ ไดรับบริจาคหรือรับโอน    

   ๒๗. ประสานงาน และเช็คประวัติเกี่ยวกับการซอมครุภัณฑ   

   ๒๘. จัดทํารายงานการสํารวจครุภัณฑประจําปงบประมาณ เสนอตอคณบดี และมหาวิทยาลัยฯ ตาม

กําหนด    

   ๒๙. ออกแบบ จัดทําเว็บไซต และอัพเดทขอมูลของเว็บไซต ภาษาอังกฤษสําหรับชาวตางชาต ิ  

 ๓๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
 

       สั่ง  ณ  วันที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

ลงชื่อ 
(อาจารย ดร.สําราญ   สุขแสวง) 

      คณบดวีิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย 
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