
         
 ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานในคณะวิทยาการจัดการ และการจัดหน้าที่

รับผิดชอบการแบ่งงานและการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ตามกรอบอัตรากำลังข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2549 เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะวิ ทยาการจัดการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคำสั่งมอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบ  แก่บุคลากรตามตำแหน่งดังนี้  

1. นางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ระดับชำนาญการพิเศษ 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ควบคุมและดำเนินการด้านงานสารบรรณ ควบคุมการรับ-ส่งการโต้ตอบและเก็บข้อมูล
หนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ 

2. จัดการประชุม ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม ทำรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสาร
เข้ารูปเล่ม เพื่อการสืบค้น 

3. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพัสดุคณะ ควบคุม การจัดซื้อ-จ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแผนงาน 
งบประมาณ โดยมีส่วนร่วมกำหนดแผนการใช้งบประมาณ ด้านวัสดุ-ครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้างของคณะวิทยาการจัดการ 

4. ควบคุมให้มีการตรวจสภาพ ปรับปรุง และซ่อมแซม ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างโดย
ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 

5. ตรวจสอบและรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา ขาด ป่วย สาย ลาพักร้อน และ
การไปราชการของบุคลากรคณะฯ 

6. รวบรวมเอกสาร และข้อมูลเพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพภายในคณะฯ 
7. ควบคุมงานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ของคณะฯ 
8. ควบคุม ดูแล งานสารสนเทศของคณะฯ  
9. จัดระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
10. มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข เรื ่องต่างๆ          

ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
11. พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
12. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
13. ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ  
14. จัดระบบและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ 
15. ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 
16. ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 
17. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. นางสาวบุญถึง  สัมมาโภชน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ 

ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 
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1. ดำเนินการสำรวจรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดของคณะฯ และคำนวณค่าหน่วยกิตเงินบำรุง
การศึกษา เพ่ือคำนวณงบประมาณคณะ และสาขาวิชา 

2. ดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการย่อย, ประจำปีของคณะวิทยาการจัดการ  
3. ประสานการจัดประชุมและการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ตามนโยบายผู ้บริหาร

ดำเนินการรวบรวมและจัดทำเอกสารแผนกลยุทธ์ 
4. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบบำรุง

การศึกษา งบ บก.ศ. (คงคลัง) จัดทำรูปเล่ม 
5. ประสานงานและร่วมดำเนินการในการประชุมร่วมกับงานประกันคุณภาพในการจัดทำ

เอกสารเรียมพร้อมการรับตรวจการประเมินเกี ่ยวกับงบประมาณแผนงานของคณะ
วิทยาการจัดการ 

6. ดำเนินการจัดทำสำเนาเอกสารงบประมาณ / แผนงานของคณะเพื่อส่งไปหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพร้อมสำเนาเอกสารเข้าแฟ้มเพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและสืบค้นต่อไป 

7. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย การจัดทำรายละเอียดการใช้เงินและเบิกจ่ายเงินโครงการ 
8. จัดทำรายงานประจำปีของคณะวิทยาการจัดการ 
9. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
10. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. นางสาวภิรษา  โชติรุจิโสภณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ดำเนินการและการจัดทำรวบรวมตารางการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา ทั้ง 13 
สาขาวิชาและนำเข้าระบบ MIS ของทุกสาขาวิชา 

2. การจัดทำตารางห้องเรียนทั้งหมด (อาคาร 7) 
3. ดำเนินการจัดเก็บต้นฉบับของตารางการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา ทำการจัดเก็บเข้า

แฟ้มเพ่ือการสืบค้นต่อไป 
4. ดำเนินการประสานงานกับคณาจารย์ เรื่องของคำอธิบายรายวิชา ตารางสอนและแนวการ

สอน การจัดห้องเรียน 
5. ดำเนินการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในการนำเสนอใบขออนุมัติสอนชดเชยต่อคณบดี 

หรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และการเบิกจ่ายค่าสอน 
6. ดำเนินการจัดทำการรวบรวมรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ห้องสอบ วันเวลา 

และสถานที่ในการจัดสอบ 
7. ดำเนินการจัดทำประกาศโดยแจ้งให้อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงนักศึกษาทราบ 

(ทุกสาขาวิชา) 
8. จัดทำทะเบียนการรับผลการเรียนจากคณาจารย์ในคณะฯ ติดตามทวงถามการส่งผล 
9. การให้บริการวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือบริการให้กับคณาจารย์ผู้สอนและอาจารย์

พิเศษ รวมทั้งนักศึกษาทุกสาขาวิชาและในทุกระดับชั้นปีของ+คณะฯ 
10. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. นางสาวพิมพร พานทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ 
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ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 
1. เตรียมใบเซ็นชื่อของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน) แต่ละวัน 
2. ควบคุมและดูแลสถิติการลา ลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจ และลาไปราชการของข้าราชการ 

และพนักงานมหาวิทยาลัย  
3. คีย์ข้อมูลการลงเวลาเข้าระบบ ERP และระบบการลาทุกประเภท และจัดทำสรุปเป็น

รายงานส่งกองบริหารงานบุคคล ทุกสิ้นเดือน 
4. ตรวจสอบการขาดลามาสายของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)  
5. ให้คำปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบการลา และอ่ืนๆ 
6. งานสารบรรณ จัดพิมพ์คำสั่งไปราชการภายในประเทศ  บันทึกข้อความและติดต่อระหว่าง

หน่วยงาน 
7. จัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ และจัดเตรียมห้อง

ประชุม และอาหารว่าง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
8. ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนโครงการต่างๆ ของคณาจารย์ ในคณะวิทยาการจัดการ 
9. จัดทำบันทึกข้อความ หนังสือภายใน และจัดทำหนังสือภายนอก  
10. ออกเลขหนังสือภายนอก และเลขคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ 
11. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
12. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. นายจีรนัย แดงดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ ให้คำปรึกษาแนะนำใน
การปฏิบัติงานบุคลากร นักศึกษาที่มาฝึกงาน  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

2. ประสานงานและทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
3. ให้บริการแก่นักศึกษาท่ีจะเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการ 
4. สำรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ ประเมินและวางแผนสำหรับจัดซื ้อใหม่ ส่งคืน 

อัพเกรด ตามสภาพและอายุการใช้งาน 
5. รับใบขอยืมอุปกรณข์องคณาจารย์ และนักศึกษา 
6. เบิกและตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมและครบถ้วนตามใบขอยืม 
7. ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์และแนะนำการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องแก่นักศึกษา 
8. ถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอและถ่ายทอดสดทางออนไลน์ ในงานกิจกรรม โครงการ งานสัมมนางาน

ฝึกอบรมต่างๆ รวมถึงงานกิจกรรมของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ 
9. บริการการใช้สื่อการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ 
10. จัดทำเอกสาร โรเนียว ให้กับคณาจารย์ ของสาขาวิชาการสื ่อสารมวลชน สาขาวิชา      

การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ  
11. รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของคณะวิทยาการจัดการให้แก่สำนักประชาสัมพันธ์

และสารสนเทศ 
12. งานสนับสนุนและงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหาย 
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(หมายเหต ุ    อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนตำแหน่ง เป็นนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ) 
 

6. นางสาวมานิต ฆ้องบ้านโข้ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. รับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ ของทั้ง 13 สาขาวิชา และแยกประเภทของ
เรื่องเพ่ือเสนอคณบดีพิจารณา 

2. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและต้องใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง  วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 
โดยทำเป็นชุดเอกสาร ผ่านระบบ ERP และติดต่อประสานงานกับบริษัท /ร้านค้า ที่ทำ
เรื่องจัดซื้อ / จัดจ้าง และประสานงานกับผู้ขออนุมัติ เรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. นำเสนอฎีกาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ 
4. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเรื ่องจัดซื ้อ/จัดจ้าง และจัดซื ้อ จัดจ้าง ผ่านระบบ E-GP ของ

กรมบัญชีกลางรายงานผ่านทางระบบ Internet 
5. จัดทำแบบรายงานรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติภาค กศ.พ. (วัสดุฝึก) โดยการสรุปยอดของแต่ละ

รายวิชาคำนวณตามจำนวนนักศึกษา 
6. จัดทำบันทึกข้อความรายงานวัสดุฝึกจัดส่งกองนโยบายและแผน 
7. ตรวจคุณลักษณะสเปค ของครุภัณฑ์ที่จำเป็นดำเนินการจัดซื้อ ให้ตรวจตามแผนและผ่าน

เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนด ก่อนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกฎีกา 
8. ลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะ และกลุ่มงาน 13 สาขาวิชา และแจ้งซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
9. จัดทำเรื ่องส่งคืนครุภัณฑ์ที ่ชำรุดและเสื ่อมสภาพต่างๆ ของคณะไปยังงานพัสดุของ

มหาวิทยาลัย 
10. สำรวจครุภัณฑ์ประจำปีของคณะวิทยาการจัดการ 
11. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน : ดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานคณะ

วิทยาการจัดการ 
12. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

7. นายจินดา ติระกุล  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ ที่ต้องดำเนินการต่อ 
2. ตรวจเช็ครับใบงานที่อนุมัติและดำเนินงานให้เรียบร้อย 
3. ดำเนินการริโซ่ เอกสารประกอบการเรียนการสอนและข้อสอบของคณาจารย์ และทุก

สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ 
4. จัดทำเอกสารเป็นชุด เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนให้กับทุกสาขาวิชา 
5. ดำเนินการถ่ายเอกสารดิจิตอลและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมและสัมมนาต่างๆ 
6. ดำเนินการตรวจข้อสอบให้คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ 
7. ตรวจเช็คดูแลอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องริโซ่ และอ่ืนๆ 
8. จัดเก็บเอกสาร ลงในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (E-doc.) 
9. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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8. นายสาธิต ศิลารักษ์  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ประชาสัมพันธ์ Online ของคณะวิทยาการจัดการ ผ่านระบบทีวี 15 เครื่อง 
2. ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ และกล้องวงจรปิด อาคาร 7 
3. ควบคุมดูแลห้องประชุมของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 ห้อง 
4. ดำเนินการติดตั ้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของ         

คณะวิทยาการจัดการ  
5. ตรวจเช็คอุปกรณ์สื่อโสตฯ ที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน ทุกประเภทของคณะ

วิทยาการจัดการ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อโสตฯ ในห้องเรียนใหม่หากเกิดการชำรุด 
7. ให้บริการยืมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และเก็บสถิติการยืม  
8. ดำเนินการออกแบบและตัดสติกเกอร์เพ่ือจัดทำหัวข้อในการประชุมและสัมมนา ป้าย ชื่อ  
9. ถ่ายภาพนิ่งและบันทึกวีดีโอ ในกิจกรรมของนักศึกษาและคณาจารย์ในการสัมมนา 

กิจกรรมต่างๆ ในคณะวิทยาการจัดการ และเก็บข้อมูล  
10. จัดทำแผนเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ ์ในแต่ละปีงบประมาณ 
11. ตรวจสอบความเรียบร้อยเบื้องต้นของอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของคณะวิทยาการจัดการ 
12. ปฏิบัตหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการอาคาร สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

(อาคาร ๗) 
13. งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

9. นายร่มไทร  ฉ่ำคล้าม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป  

2. ประมวลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่ง และคู่มือคำอธิบายชุดคำสั่ง ตาม
ข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว  ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไข
ข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่บุคลากร นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน  ตอบ
ปัญหาและชี้แจง เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ (ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์)  

4. ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด (การวางระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับเรื่อง ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
การทำแบบสอบถามออนไลน์ การลงทะเบียนเข้างานประชุม) 

5. ประสานงานและทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
(ออกแบบเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) 
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6. จัดเก็บข้อมูลเบื ้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี ่ยวกับด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพื ่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  นักศึกษา ตลอดจน
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  (การทำสถิติการเข้าใช้ระบบ 
One stop service และผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ)  

7. ควบคุมการใช้งานระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (Item Bank System) ให้พร้อมใช้งาน
ตลอดจนให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการใช้งานของบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ 

8. บริหารจัดการห้องสอบในการสอบด้วยคอมพิวเตอร์แต่ละภาคเรียนของคณะวิทยาการจัดการ 
9. ดูแลช่องทางการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาการจัดการ เช่น Website Facebook เป็นต้น 
10. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10.  นางสาววิภา  แก้วชมร  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดทำเอกสารและตรวจสอบเอกสารประกอบการยืมเงินตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
2. ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด การส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบการ ส่งใช้เงินยืม 
3. จัดทำเอกสารและตรวจสอบรวบรวมเอกสารเบิก – จ่าย ประเภทค่าตอบแทน และค่าใช้

สอย เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้
ครบถ้วนตามระเบียบการเบิก – จ่าย ค่าใช้จ่ายไปราชการต่างๆ 

4. ดำเนินการจัดทำใบขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินระบบ ERP 
5. ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารขอเบิกและส่งเบิก-จ่ายที่กองคลังและทำ

ทะเบียนคุมเอกสารการเบิก-จ่าย 
6. จัดทำใบขออนุมัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ของคณะวิทยาการจัดการ และรายการอื่นที่

เกี่ยวข้อง ในระบบERP และระบบ E-GP 
7. ดูแลการขอใช้รถยนต์ของคณะวิทยาการจัดการ ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ขอใช้

กับพนักงานขับรถ และรายการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
8. ดูแลเอกสารการขอใช้เงินสวัสดิการและเงินอ่ืนของคณะวิทยาการจัดการ 
9. ให้คำปรึกษาในเรื่องระเบียบในการเบิกจ่ายต่างๆ เช่นระเบียบกระทรวงการคลังประกาศ

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย 
10. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

11. นางสาวจรัสมณี  โอวุฒิธรรม ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของคณะวิทยาการจัดการ (ข้อมูลนักศึกษา 
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการเงินและงบประมาณ ข้อมูลหลักสูตร และการเรียนการสอน 
ข้อมูลการวิจัย ข้อมูลการบริการวิชาการ กิจกรรมโครงการ)  
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2. กรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะฯ ในระบบ CHE QA  
3. ให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือ ในการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA  
4. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในงานที่เกี ่ยวข้องกับ

งานวิจัย และงานประกันคุณภาพฯ 
5. จัดเตรียมเอกสารการประชุมสำหรับงานวิจัย งานประกันคุณภาพ และบันทึกการประชุม 
6. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7. จัดเตรียมสถานที่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุมในงานโครงการต่างๆ 
8. จัดทำสรุปคะแนนประเมินความดีความชอบของคณาจารย์และบุคลากร 
9. บริหารจัดการสารสนเทศ ห้องสมุดออนไลน์ 
10. บริหารจัดการระบบและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
11. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(หมายเหตุ     อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนตำแหน่ง เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ) 
 

12. นายวุฒิวัฒน์ เดชเรือง ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลซ่อมแซมและจัดเตรียมห้อง (BSRU Innovation studio) อาคาร 2 ชั้น 12 A  และ 
12 B รวมทั้งอุปกรณ์บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ให้พร้อมต่อการใช้งานทุกวัน 

2. บันทึกเทปกิจกรรมรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอและตัดต่อวีดีโอ-ตัดต่อเสียง เพื่อนำออก
เผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

3. ถ่ายทอดสด – บันทึกเทปโทรทัศน์ ในงานกิจกรรมสำคัญต่างๆ นำออกเผยแพร่ผ่านสื่อ
โซเชี่ยลมีเดีย บันทึกวีดีโอและภาพนิ่งในกิจกรรมของนักศึกษาและคณาจารย์ ในคณะ
วิทยาการจัดการ 

4. ดำเนินการติดตั้งเครื่องเสียงในงานประชุม สัมมนา กิจกรรมของนักศึกษาและคณะ
วิทยาการจัดการ 

5. ให้บริการยืมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ ์
6. ควบคุมดูแลห้องประชุมชั้น 15  
7. ควบคุมดูแล ห้อง Conference  
8. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. นายธีรนัย ฉิมพสุทธิ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ให้ข้อมูลและติดต่อประสานงานกับบุคคลที่มาติดต่อกลุ่มสาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์ 
2. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ กลุ่มสาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์ 
3. รวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานที่ขอจัดทำงบประมาณ 
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4. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานที่ขอจัดทำงบประมาณของกลุ่มนิเทศศาสตร์ 
5. ประสานงานกับงานพัสดุ เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ 
6. ดำเนินการตั้งฎีกาจัดซื้อจัดจ้างในระบบ ERP และระบบ EGP  
7. นำส่งโครงการให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาอนุมัติ 
8. เป็นเลขานุการ/ผู้ประสานงานการตรวจประกันคุณภาพประจำปีระดับสาขาฯ  
9. ผลิตเอกสาร (ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา) เอกสารการสอน ข้อสอบ 
10. การบริการสืบค้นตารางสอนให้กับอาจารย์ 
11. จัดเก็บไฟล์ตารางสอนที่ได้รับอนุมัติแล้วเพ่ือการสืบค้นต่อไป 
12. ประสานงานกับอาจารย์พิเศษเรื่องตามผลการเรียนกรณีมิได้เข้าสอนอีก 
13. รับคำร้องต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำกับนักศึกษาที่มีปัญหา 
14. ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดจ้างปรับปรุงต่าง ๆ เพื่อนำ

คำแนะนำมาปฏิบัติในการจัดจ้างให้ถูกต้อง 
15. สำรวจสภาพการใช้งาน ประเมินและวางแผนสำหรับการจัดซื้อใหม่ ส่งคืน อัพเกรด ตาม

สภาพและอายุการใช้งาน 
16. ให้บริการยืม/คืน บัณฑิตนิพนธ์ 
17. ออกบันทึกข้อความต่าง ๆ  
18. ออกจดหมายเชิญวิทยากร/ขอใช้สถานที่ 
19. งานสนับสนุน งานบริการ 
20. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

14. นายอนุชา  แก้วละมุล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ให้บริการวิชาการด้าน การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ youtube facebook เป็นต้น 

2. รับส่ง-เอกสารด้านวิชาการ 
3. การชำระค่าเทอมล่าช้าของมหาวิทยาลัย 
4. ควบคุมและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
5. ดำเนินการจัดการสร้างระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ( Item Bank System) และจัดทำ

สรุปรายงานสอบออนไลน์ 
6. ดำเนินการด้านการจัดตารางเรียน ขอห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
7. ให้บริการทางด้านการดูแลซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กับนักศึกษาและ

บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 
8. สำรวจ ความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยี ทางการศึกษา  เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ

ให้มีประสิทธิภาพ 
9. ดำเนินการรวบรวมและประสานงานในการเก็บข้อมูลการจัดทำเส้นทางสู่บัณฑิตของคณะฯ 
10. ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) ในการ Link 

กับระบบของมหาวิทยาลัยฯ ไว้สำหรับบริการคณาจารย์และนักศึกษา 
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11. ดำเนินการร่วมจัดทำปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทำประกาศ แจ้งเรื่องเก่ียวกับการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาทราบ 

12. รับการติดต่อประสานงานกับ นักศึกษาในการทำเอกสารของอนุมัติการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ฝง.1) ไปยังหน่วยงานต่างๆ 

13. สรุปข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประสานงานต่อให้กับ
อาจารย์ผู้ดูแลต่อไป (ของทุกสาขาวิชา) ทราบ 

14. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

15. นายสมคะเน หนูเล็ก  ตำแหน่งพนักงานขับรถ 
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ขับรถราชการ ตามท่ีได้รับคำสั่ง 
2. ดูแลรักษาความสะอาด ตรวจเช็คสภาพรถ รวมทั้งดูแลอุปกรณ์ภายในรถให้พร้อมใช้งาน  

ทำรายงานสภาพรถเป็นประจำทุกเดือน และรายงานทันทีเม่ือเกิดอุบัติภัย 
3. ดูแลรถตู้ทะเบียน ฮท-6103 และรถยารีส ทะเบียน ฎษ 2719 
4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 


