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บทสรุป 
สําหรับผู้บริหาร 

 
  

  การจัดทําโครงสร้างส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
เป็นการแบ่งและการปรับปรุงหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีทั้งที่เป็นส่วนราชการ
และส่วนงานภายใน โดยหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ส่วนหน่วยงานที่เป็นส่วนงานภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการ
บริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้มีคุณภาพ
ทางวิชาการ การประหยัดงบประมาณ การลดความซ้ําซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เป็นสําคัญ ตลอดจนเพื่อให้มีแนวทางและแบบแผนการดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะการดําเนินงานของส่วนงาน และเป็นที่เข้าใจได้โดยทั่วไปใน
มหาวิทยาลัย 
  กระบวนการในการดําเนินงานได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์โครงสร้างของแต่ละหน่วยงานระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แล้วให้แต่ละหน่วยงาน
นําไปปรับปรุงส่งมาให้โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ จัดยกร่างนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบ
อัตรากําลังของมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและคําแนะนํา  ในส่วน
ของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้จัดประชุม ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตรา แล้ว
นําเสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๒  
พฤษภาคม ๒๕๕๕  เพื่อขอความเห็นชอบโครงสร้างส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและ
นําเสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  โดยสภามหาวิทยาลัย  
ให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไข และนําเสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งในวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ 

การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งดังนี้ 
๑. หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  มีทั้งหมด ๑๒ หน่วยงาน จําแนกเป็น ๑๐ คณะ 

๑ วิทยาลัย ๑ หน่วยการเรียนการสอน โดยมีหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ  ๕ คณะ  และเป็นส่วนงาน
ภายในที่ดําเนินงานจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและไม่เป็นส่วนราชการที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
๖ คณะ และหน่วยการเรียนการสอน ๑ แห่ง 
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     ๑ .๑  หน่วยงานที่ เ ป็นส่วนราชการ  ไ ด้แก่  คณะเกษตรศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
   ๑.๒ หน่วยงานที่เป็นส่วนงานภายใน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหาร
ศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์  และหน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมกุดาหาร   

๒. หน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงาน   
๒.๑ สํานักงานอธิการบดี  มีหน่วยงานทั้งหมด ๑๕  หน่วยงาน โดยจัดต้ังเป็นกอง 

๕ กอง ได้แก่ กองกลาง กองคลัง  กองแผนงาน กองบริการการศึกษา และกองการเจ้าหน้าที่  จัดต้ังเป็น
สํานักงาน ๑๐ สํานักงาน  ได้แก่  สํานักงานตรวจสอบภายใน  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานกฎหมายและนิติการ  สํานักงานพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สํานักงานวิเทศสัมพันธ์  สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
สํานักงานพัฒนานักศึกษา   

๒.๒ สํานักวิทยบริการ แบ่งเป็นสํานักงานเลขานุการ และอีก ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายหอสมุด และฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร 

๒.๓ สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แบ่งเป็นสํานักงานเลขานุการ และอีก     
๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย และฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบํารุง 

๒.๔ สํานักงานสภาอาจารย์  แบ่งเป็นงานบริหารทั่วไป  และงานสนับสนุนกิจการ
สภาอาจารย์ 

๓. หน่วยงานวิสาหกิจ 
๓.๑ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แบ่งเป็นสํานักอํานวยการ และอีก 

๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายหอพักนักศึกษา และฝ่ายทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ และสิทธิทางปัญญา 
๓.๒ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายบริหาร และ

ฝ่ายผลิต 
๓.๓ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว แบ่งเป็น ๔ แผนก ได้แก่ แผนก

บริหารทั่วไป แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน และแผนกจัดเลี้ยง 
เนื่องจากการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนราชการและส่วนงานภายในมีการเรียกช่ือที่

หลากหลายจึงกําหนดคํานิยามไว้ ดังนี้ 
๑. ส่วนราชการ  หมายความว่า  คณะ สํานักงาน สํานัก หรือส่วนราชการที่

เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่คณะที่ได้รับการจัดต้ังให้เป็นส่วนราชการในสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่  
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  และคณะศิลปศาสตร์ 
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๒. ส่วนงานภายใน  หมายความว่า  คณะ วิทยาลัย สํานัก หรือส่วนงานภายในที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ ที่ได้รับการจัดต้ังให้เป็นส่วนงานภายในที่ดําเนินงานจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าคณะและไม่เป็นส่วนราชการจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย  ได้แก่  
คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คณะพยาบาลศาสตร์  และหน่วยการเรียนการสอน จังหวัด
มุกดาหาร    

๓. ภาควิชา หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจหลักในการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การบริการวิชาการ  ใช้เรียกกับคณะที่เป็นส่วน
ราชการ 

๔. สาขาวิชา หมายความว่า หน่วยงานที่ดําเนินงานด้านวิชาการ เช่น การ
รับผิดชอบหลักสูตร การกํากับดูแลหลักสูตร โดยมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มการทํางานหรือการ    
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน ใช้เรียกกับคณะที่เป็นส่วนงานภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่ากับ
ภาควิชา 

๕. กลุ่มวิชา หมายความว่า  หน่วยงานที่ดําเนินงานด้านวิชาการ จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เพียงหลักสูตรเดียว เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่ากับภาควิชา 

๖. สํานักงานเลขานุการ หมายความว่า หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการบริหารงาน
และให้บริการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย สําหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา 
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา เช่น การปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล ด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ พัสดุ ด้านนโยบายและแผน 

๗. สํานักงานอธิการบดี หมายความว่า การรวมหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจ
หลัก ที่มุ่งตอบสนองพันธกิจ ยุทธศาสตร์หรือนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัย หรือการดําเนินงาน     
ในส่วนของภารกิจที่มีลักษณะสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือใกล้เคียงกัน เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว มีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานภายใต้แนวคิดของการบริหารจัดการในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นสูงในการจัดต้ัง การรวม หรือการยุบเลิก ซึ่งมีฐานะ
สูงกว่ากอง 

๘. กอง หมายความว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบงานบริหาร
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กองกลาง  
กองบริการการศึกษา กองแผนงาน กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ 

๙. สํานักงาน หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน ที่ตอบสนอง 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานกฎหมายและนิติการ สํานักงานพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการ
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วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม สํานักงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีฐานะต่ํากว่ากอง 

๑๐. สํานัก หมายความว่า หน่วยงานที่ดําเนินงานในเชิงวิสาหกิจ จัดหารายได้  
บริหารจัดการทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ได้แก่ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

๑๑. โรงพิมพ์  หมายความว่า หน่วยงานที่ดําเนินงานเกี่ยวกับพิมพ์เอกสาร  
หนังสือ ตํารา และสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาทั่วไป เพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก    

๑๒. สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว หมายความว่า หน่วยงานที่
ดําเนินงานเป็นสถานศึกษา  วิจัย  ฝึกงานและฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ
บริการและการท่องเที่ยวและสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย   

๑๓. ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ หมายความว่า หน่วยงานที่ทําหน้าที่
ศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ การบริการทางการแพทย์ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
หน่วยงานสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๑๔. หน่วยงานที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย หมายความว่า หน่วยงานที่
ดําเนินงานจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและไม่เป็นส่วนราชการ เรียกว่า ส่วนงานภายใน แบ่งเป็น 

 ๑๔.๑ หน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่เป็นส่วนงานภายใน ได้แก่ คณะ
นิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ และหน่วยการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร   

 ๑๔.๒ หน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  
ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานกฎหมายและนิติการ  สํานักงานพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักงานวิเทศสัมพันธ์  สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
สํานักงานพัฒนานักศึกษา และในสังกัดสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์   
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย และฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบํารุง 

 ๑๔.๓ หน่วยงานวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานในเชิงวิสาหกิจ จัดหา
รายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 
 
 



 

จ 
 

  สําหรับตําแหน่งบริหารที่ทําหน้าที่กํากับดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ได้กําหนดไว้ดังนี้ 
  ๑. คณะ วิทยาลัย  ผู้บริหารทีกํ่ากับดูแล  เรยีกว่า  คณบดี 
 ๒. สํานัก  ผู้บริหารที่กํากับดูแล  เรียกว่า  ผู้อํานวยการสํานัก 
 ๓. สํานักงานอธิการบดี ผู้บริหารที่ กํากับดูแล เรียกว่า ผู้ อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี 
 ๔. กอง ผู้บริหารที่กํากับดูแล เรียกว่า ผู้อํานวยการกอง 
 ๕. สํานักงานเลขานุการ ผู้บริหารที่กํากับดูแล เรียกว่า หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
 ๖. สํานักงานที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี ผู้บริหารที่กํากับดูแล เรียกว่า หัวหน้า
สํานักงาน 
 ๗. ภาควิชา ผู้บริหารที่กํากับดูแล เรียกว่า หัวหน้าภาควิชา 
 ๘. กลุ่มวิชา ผู้บริหารที่กํากับดูแล เรียกว่า หัวหน้ากลุ่มวิชา 
 ๙. สาขาวิชา ผู้บริหารที่กํากับดูแล เรียกว่า หัวหน้าสาขาวิชา 
 สรุปแล้วการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน  พบว่า  หน่วยงานจัดการเรียน
การสอนที่แบ่งเป็นภาควิชาได้แก่  คณะเกษตรศาสตร์ (๓ ภาควิชา) คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ส่วนที่แบ่งเป็นกลุ่มวิชาได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และคณะพยาบาลศาสตร์  และที่แบ่งเป็น
สาขาวิชาได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ (๒ สาขาวิชา) คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  
และหน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร 

 สําหรับหน่วยงานที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี  เป็นส่วนราชการและส่วนงานภายใน  
แบ่งเป็นกอง  จํานวน ๕ กอง  ได้แก่  กองกลาง กองคลัง กองแผนงาน  กองบริการการศึกษา และ   
กองการเจ้าหน้าที่  และสํานักงาน  ๑๐  สํานักงาน  ได้แก่  สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานกฎหมายและนิติการ  
สํานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  สํานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย  บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักงานวิเทศสัมพันธ์  สํานักงานบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม  สํานักงานพัฒนานักศึกษา   

ส่วนหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นส่วนงานภายใน ได้แก่ สํานักบริหารทรัพย์สินและ สิทธิ
ประโยชน์  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 



 

ฉ 
 

คํานํา 
  
  การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการดําเนินงานที่มีคุณภาพทางวิชาการ  การประหยัดงบประมาณ  การลดความ
ซ้ําซ้อน  และการเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารเป็นสําคัญ  และเพื่อให้มีแนวทางและแบบแผนการ
ดําเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  สาระสําคัญในเอกสารประกอบด้วย  
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในภาพรวม  โครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในเป็นรายคณะ  วิทยาลัย  และหน่วยการเรียนการสอน  โครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในของสํานักงานอธิการบดี  และสภาอาจารย์   

การแบ่งส่วนราชการและแบ่งส่วนงานภายใน  เกิดจากการร่วมประชุมระดมความ
คิดเห็นของผู้บริหาร  และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน และที่สําคัญได้รับความ
เห็นชอบ  คําแนะนํา  ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จึงขอขอบคุณไว้  ณ  โอกาสนี้ 
 

                                                  
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี)  

            รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร ก 
คํานํา                                                                                                       ฉ 
สารบัญ                                                     ช 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน  คณะ วิทยาลัย หน่วยการเรียนการสอน 

• คณะเกษตรศาสตร์ 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
• คณะวิทยาศาสตร์ 
• คณะเภสัชศาสตร์ 
• คณะศิลปศาสตร์ 
• คณะบริหารศาสตร์ 
• คณะนิติศาสตร ์
• คณะรัฐศาสตร ์
• คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
• คณะพยาบาลศาสตร์ 
• วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
• หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร   

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน  สํานัก 
• สํานักวิทยบริการ 
• สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน  สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
• กองกลาง 
• กองบริการการศึกษา 
• กองแผนงาน 
• กองคลัง 
• กองการเจ้าหน้าที่ 
• สํานักงานตรวจสอบภายใน 
• สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
• สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 



 

ซ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
• สํานักงานกฎหมายและนิติการ 
• สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
• สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
• สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
• สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 
• สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
• สํานักงานพัฒนานักศึกษา 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน  หน่วยงานวิสาหกิจ 
• สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
• โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
• สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสํานักงานสภาอาจารย ์
ภาคผนวก 

• ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะ สํานัก  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

• ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ 

• มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

• ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะผู้จัดทํา 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 

 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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หมายเหตุ  *  เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน 
คณะ  วิทยาลัย  หน่วยการเรียนการสอน 
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คณะเกษตรศาสตร์ 
 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานบุคคล  งานคลัง
และพัสดุ  งานแผนและงบประมาณ  งานส่งเสริมการวิจัย  บริการวิชาการ  และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  งานบริการการศึกษา  งานพัฒนานักศึกษา  งานประกันคุณภาพการศึกษา  กลั่นกรอง
เอกสารเบื้องต้น  ประสานงาน  ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่คณะมอบหมายให้ช่วยดูแล  พร้อม
ทั้งประสานงานและประชุมวางแผนงานร่วมกับรองคณบดีฝุายบริหาร  ตรวจสอบความถูกต้องและให้
ค าปรึกษางานสารบรรณ  ตรวจเอกสารงานพัสดุ  ตรวจเอกสารงานครุภัณฑ์  ตรวจและลงนามเอกสาร
การเงิน  ตรวจและให้ค าปรึกษารายงานการประชุม  ร่วมพิจารณาวิเคราะห์และก าหนดงานนโยบาย
และแผน  ให้ค าปรึกษางานกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา งานบริหารงานบุคคล  ตรวจสอบ
และแก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภคในอาคารสถานที่  และปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชา 
๒.๑ งานบริหารทั่วไป 

  ๑)  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเปูาประสงค์ของภาควิชา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และพันธกิจของคณะฯ    
  ๒)  ก าหนดเปูาหมายและแนวทางด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์
ของคณะฯ  
  ๓)  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง  
  ๔) บริหารงบประมาณที่ภาควิชาได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 
  ๕) ก ากับดูแลเรื่องการเรียนการสอนและภาระงานสอน 
  ๖) ก ากับดูแลโครงการบริการวิชาการของภาควิชา 
  ๗) ก ากับดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(TQF)  
  ๘) ก ากับดูแล SAR ในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการประกันคุณภาพของภาควิชา 

๒.๒ งานด้านวิชาการและวิจัย  
  ๑) ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน  ด้านภาระงานสอนและโครงการด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
  ๒) ก ากับดูแลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (TQF) การจัดท า ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 
  ๓) ก ากับดูแลพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  
  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมนาและผลิตผลงานวิจัย 

๒.๓ งานด้านบริหารบุคคล 
  ๑) การวางแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาอาจารย์ในภาควิชา 
  ๒) เป็นผู้พิจารณาผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  ๓) เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในภาควิชา 
 



 

 
 

๒.๔ งานด้านประกันคุณภาพ  
  ๑) ก ากับดูแลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา  
  ๒) ประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างภาควิชากับคณะฯ  
  ๓) สร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรในภาควิชาผ่านช่องทางต่าง ๆ  
  ๔) จัดการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

๒.๕ งานด้านพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ๑) ก ากับดูแลงานพัฒนานักศึกษา  
  ๒) ก ากับดูแลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒.๖ งานด้านบริหารพัสด ุ
  ควบคุมดูแลพัสดุที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๗ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑) เป็นกรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยต าแหน่ง 
  ๒) เป็นกรรมการในคณะกรรมการประจ าหลักสูตรปริญญาตรี โดยต าแหน่ง 
  ๓) เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ โดยต าแหน่ง 
  ๔) เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ โดยต าแหน่ง 
  ๕) ประสานงานระหว่างภาควิชากับคณะฯ และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ๖) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

๓. บทบาทหน้าที่ของประธานหลักสูตร 
 ๓.๑ ประชุมร่วมกับกรรมการประจ าหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และกรรมการ
ประจ าคณะ/ ก่อนเปิดและปิดภาคการศึกษา  
 ๓.๒ ประชุมร่วมกับกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค แนวทางแก้ไขหรือนโยบายการจัดการหลักสูตร หรือเพื่อทบทวนกลไกในการด าเนินการของ
หลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 ๓.๓ ประชุมร่วมกับกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมของผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา เพื่อก าหนดให้ทางงานรับเข้าได้ประกาศรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ 
 ๓.๔ ประสานงานกับกรรมการประจ าหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอน และฝุายวิชาการคณะ
เกษตรศาสตร์ ในการ เปิด-ปิด หลักสูตร และ/หรือ ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบปรับปรุง ประสานงาน
กับกรรมการประจ าหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรในการท า 
  ๑ ) มคอ. ๓ และ ๔ เพื่อรวบรวมส่งฝุายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ (ทุกภาคการศึกษา 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา) 
                     ๒) มคอ. ๕ และ ๖ เพื่อรวบรวมส่งฝุายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ (ทุกภาคการศึกษา 
พร้อมกับการส่งผลการเรียน หรือภายหลังส่งผลการเรียน ไม่เกิน ๓๐ วัน ของทุกภาคการศึกษา) 
                     ๓) มคอ. ๗ เพื่อเสนอต่อกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ทุกภาคการศึกษา เพ่ือ
พิจารณา น าผลการด าเนินการที่มีข้อติดขัด หรือต้องการเปลี่ยนแปลง มาปรับปรุง และจัดการหลักสูตร
ในปีการศึกษาถัดไป 
 
 



 

 
 

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง 
 ๔.๑ ก ากับดูแลบุคลากรของส านักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางให้ด าเนินงานตาม
นโยบาย ของคณะเกษตรศาสตร ์
 ๔.๒ ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่สูงสุดโดยมีภารกิจที่ส าคัญของส านักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางดังนี้ 
  ๑ ) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การ
ค้นคว้าทดลองและวิจัย ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ  และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ๒ ) สนับสนุนและท างานวิจัยร่วมกับคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร และนักศึกษาของ
คณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานอ่ืนๆในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดรวมถึงหน่วยงานราชการ 
องค์กรเอกชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป   
  ๓) บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่หน่วยงาน บุคลากร ข้าราชการ 
พนักงานเอกชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เช่น การตีพิมพ์และเสนอผลงานวิจัย
ในวารสารและการประชุมวิชาการ การฝึกอบรม  การสาธิต   และจัดนิทรรศการวิชาการ เพื่อส่งเสริม
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม ประเทศและ
นานาชาติ 
  ๔ ) ท านุบ ารุง ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 



 

 
 

                 

-                      
                           
        
-                      
                    
               
-                          
                       

                        

                                          

                  

-                
-               
-                
-                  
-                        
              
-                                  
                            
-                  
-                 
-                           

-                      
                          
           
-                      
                    
                   
-                          
                           

                        
                       

              

-                      
                          
           
-                      
                    
                   
-                          
                       

                                      

-                      
                 
              
-                      
                    
              
-                    
                 
              

-                      
                  
                       
-                      
                  
                     
-                      
                     
                     
-                    
                 
                     



 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

๑.บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ  
สถาบัน ส านัก ศูนย ์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับ
การวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
สูงมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้ 

๑.๑ ด้านแผนงาน 
  ๑ ) วางแผนงาน  โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
  ๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด  
  ๓) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  
 ๑.๒ ด้านบริหารงาน 
  ๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด  
  ๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ  ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
  ๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย  เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาต ิ 
 ๑.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ๑) จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
  ๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  



 

 
 

 ๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในสังกัดส านักงานเลขานุการ 
 ๒.๑ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านสารบรรณ การรับส่ง จัดท าทะเบียนรับส่งเอกสาร เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ การ
จัดเก็บและท าลายเอกสาร เสนอหนังสือต่อคณบดี  รับรองแขกของคณะ/แขกของผู้บริหาร  การเบิกค่า
รักษาพยาบาล เบิกค่าเช่าบ้าน การแจ้งเวียนประกาศ งานด้านเลขานุการผู้บริหาร งานจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๒ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล ก ากับ
ตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานการเงิน เช่น การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย การรับ-จ่ายเช็ค ตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินยืมทด
รองจ่าย  รายงานการใช้จ่ายเงิน งานด้านบัญชี  และงานพัสดุ  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค ์
 ๒.๓ หัวหน้างานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ การประสานงานกับหน่วยงานและภาควิชาเพ่ือจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี การขอเงินประจ างวด การติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์
โครงสร้าง อัตราก าลัง วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของคณะฯ เพ่ือเป็นสารสนเทศในการ
บริหารจัดการของคณะ ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และการจัดท ารายงานประจ าปีของคณะ 
  ๒.๔ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ งาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ งานด้านสวัสดิการ  ทะเบียนประวัติ  ด้านพัฒนาและฝึกอบรม  เพื่อให้การด าเนินงาน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์



 

 
 

 ๒.๕ หัวหน้างานประกันคุณภาพและสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม 
ติดตามประเมินผล ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านประกันคุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๖ หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน 
ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อ
รับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.๗ หัวหน้างานบริการการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานบริการการศึกษา งานทะเบียน งานรับเข้า งานแนะแนวการศึกษา งานหลักสูตร การรับรอง
หลักสูตรโดยสภาวิศวกร เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๘  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานด้านพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา สวัสดิการ วินัยนักศึกษา 

๒.๙ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตาม
ประเมินผล ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงาน ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน
โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล บังคับบัญชาตรวจสอบ
และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดภาควิชา การพัฒนาบุคลากรใน
ภาควิชา เพื่อปฏิบัติภารกิจของภาควิชาในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อคณบดีเกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ 

๔. บทบาทหน้าที่ของประธานหลักสูตร 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดกระบวนการและแผนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตร 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
 

๑.บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
  มีหน้าที่หน้าที่ความรับผิดชอบหลักด้านการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจ
และหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ  และหน่วยงานภายนอกคณะ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการ
วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผล 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบขอบเขตงานที่
สูงขึ้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย 

๒.บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในสังกัดส านักงานเลขานุการ 
๒.๑ หัวหน้างานพัสด ุมีอ านาจหน้าที่ 
 ๑) ควบคุมดูแลงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์  
 ๒) ปฏิบัติงานตามที่รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีฝุายที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
 ๓) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
๒.๒ หัวหน้างานเงินและบัญชี มีอ านาจหน้าที ่

  ๑) ควบคุมดูแลงานด้านการเงินและบัญชี  
    ๒) ปฏิบัติงานตามที่รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีฝุายที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
   ๓) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย  

๒.๓ หัวหน้างานวิชาการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ 
  ๑) ควบคุมดูแลงานด้านวิชาการ  
   ๒) ปฏิบัติงานตามที่รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีฝุายที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
   ๓) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

๒.๔ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป มีอ านาจหน้าที่ 
   ๑) ควบคุมดูแลงานด้านสารบรรณและงานบริหารงานทั่วไป 
   ๒) ปฏิบัติงานตามที่รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีฝุายที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
   ๓) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

๒.๕ หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ 
  ๑) ควบคุมดูแลงานด้านงานแผนและการงบประมาณ 
   ๒) ปฏิบัติงานตามที่รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีฝุายที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
   ๓) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย  

๒.๖ หัวหน้างานบริหารบุคคล มีอ านาจหน้าที่ 
  ๑) ควบคุมดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล  
   ๒) ปฏิบัติงานตามที่รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีฝุายที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
   ๓) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

๒.๗ หัวหน้างานบริการการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ 
๑) ควบคุมดูแลงานด้านบริการวิชาการ 
๒) ปฏิบัติงานตามที่รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดีฝุายที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
๓) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 



 

 
 

๓.บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงาน ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน 
โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล บังคับบัญชาตรวจสอบ
และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดภาควิชา การพัฒนาบุคลากรใน
ภาควิชา เพื่อปฏิบัติภารกิจของภาควิชาในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อคณบดีเกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ 

๔.บทบาทหน้าที่ของประธานหลักสูตร 
  ๔.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการบริหารงานหลักสูตรของสาขาวิชา  
  ๔.๒ บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ตลอดทั้งประสานงานเพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  ๔.๓ ก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาของหลักสูตร เสนอวิธีการรับและจ านวน
การรับนักศึกษาแก่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
  ๔.๔ ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการสอบและประเมินผลการสอบรายวิชา  
 ๔.๕ เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ สอบ
เค้าโครงและสอบปูองกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ 
  ๔.๖ เสนอความเห็นในการเปลี่ยนแผนการศึกษา ขยายเวลาแก้ไข I (การวัดผลไม่สมบูรณ์) การ
ขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
  ๔.๗ เสนอวิธีการแนวทางในการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ  
  ๔.๘ พิจารณาการจัดท าแผนการศึกษาของนักศึกษาในสาขาวิชาและแนวปฏิบัติในการศึกษา
ของหลักสูตร 
  ๔.๙ พิจารณาจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีในการบริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชาเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
  ๔.๑๐ ปรับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อรักษา
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๔.๑๑ ท าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากคณะและมหาวิทยาลัย  
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คณะเภสัชศาสตร์ 
 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 บริหารงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดวางระบบงาน ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานส านักงานเลขานุการ ร่วมกับผู้บริหารในหน่วยงาน เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี ้
 ๑. ๑ ด้านแผนงาน 
  ๑ ) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานในส านักงานเลขานุการ เพื่อก าหนด
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
  ๒ ) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของคณะตามที่ก าหนด 
  ๓ ) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินและรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๑.๒ ด้านบริหาร 
  ๑ ) ร่วมจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงานในส านักงานเลขานุการเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานกับผู้บริหาร 
  ๒ ) ประสานงานการเชื่อมโยงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานสู่บุคลากรใน
ส านักงานเลขานุการ พร้อมทั้งก ากับดูแล ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓ ) พิจารณาอนุญาตการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๔ ) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  ๕ ) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ 
คณะท างานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมาย 
 ๑.๓ ด้านทรัพยากรบุคคล 
  ๑ ) ร่วมจัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในส านักงานเลขานุการให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
  ๒ ) ติดตามและประเมินผลผลของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๓ ) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชาเพื่อให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ
 ๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
  ๑ ) ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจของหน่วยงาน 



 

 
 

  ๒ ) ประสานงานเพ่ือติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในส านักงานเลขานุการ 
๒.๑ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหาร  ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานบริหาร

ทั่วไป งานบริหารบุคคล ซึ่งประกอบด้วยงานย่อยต่างๆ อาทิ งานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานธุรการ 
งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานผลิตเอกสาร  โดยท าหน้าที่กลั่นกรองเอกสารเบ้ืองต้น  ควบคุม 
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนร่วมเสนอแนวทางการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานร่วมกับผู้บริหารในหน่วยงาน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑) ด้านแผนงาน 
   ๑.๑ ) ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไปและงานบุคคล เพื่อ
ก าหนดเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
   ๑.๒) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินและรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด 
  ๒) ด้านบริหาร 
   ๒.๑ ) ร่วมจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
บุคคลเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
   ๒.๒) กลั่นกรองเอกสารในเบื้องต้น ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ตลอดจนร่วม
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒.๓) ติดต่อประสานงานกับงานต่างๆ ภายในและภายนอกหน่วยงาน  และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
   ๒.๔ ) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมาย 
  ๓) ด้านทรัพยากรบุคคล 
   ๓.๑) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   ๓.๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในงานเพื่อให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
   ๓.๓) พิจารณาการลาเบื้องต้นของบุคลากรในหน่วยงาน 
   ๓.๔) พิจารณาการเดินทางราชการเบื้องต้นของบุคลากรในหน่วยงาน 
  ๔) ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
   ๔.๑ ) ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจของหน่วยงาน 
   ๔.๒ ) ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 



 

 
 

๒.๒ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานคลังและพัสดุ  ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงาน
การเงินและงานพัสดุ โดยท าหน้าที่กลั่นกรองเอกสารเบ้ืองต้น ควบคุม ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งาน
ที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนร่วมเสนอแนวทางการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานร่วมกับ
ผู้บริหารในหน่วยงาน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑) ด้านแผนงาน 
   ๑.๑ ) ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในงานการเงินและงานพัสดุ เพื่อก าหนด
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
     ๑.๒) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินและรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด 
  ๒) ด้านบริหาร 
   ๒.๑) ร่วมจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานการเงินและงานพัสดุเพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
   ๒.๒) กลั่นกรองเอกสารในเบื้องต้น ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ตลอดจนร่วม
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในงานการเงินและงานพัสดุ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒.๓) ติดต่อประสานงานกับงานต่างๆ ภายในและภายนอกหน่วยงาน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
   ๒.๔ ) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมาย 
  ๓) ด้านทรัพยากรบุคคล 
   ๓.๑) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   ๓.๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในงานเพื่อให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
   ๓.๓) พิจารณาการลาเบื้องต้นของบุคลากรในหน่วยงาน 
   ๓.๔) พิจารณาการเดินทางราชการเบื้องต้นของบุคลากรในหน่วยงาน 
  ๔) ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
   ๔.๑ ) ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจของหน่วยงาน 
   ๔.๒ ) ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 
 
 
 



 

 
 

๒.๓ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานแผนและสารสนเทศ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงาน
แผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ งานส่งเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในส่วนที่ได้รับมอบหมายร่วมกับ
ผู้บริหาร โดยท าหน้าที่กลั่นกรองเอกสารเบื้องต้น ควบคุม ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนร่วมเสนอแนวทางการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานร่วมกับผู้บริหารใน
หน่วยงาน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑) ด้านแผนงาน 
   ๑.๑ ) ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในงานแผนและงบประมาณ งานประกัน
คุณภาพและสารสนเทศ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
   ๑.๒) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินและรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด 
  ๒) ด้านบริหาร 
   ๒.๑ ) ร่วมจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานแผนและงบประมาณ งาน
ประกันคุณภาพและสารสนเทศ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
   ๒.๒) กลั่นกรองเอกสารในเบื้องต้น ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ตลอดจนร่วม
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในงานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ งานส่งเสริม
การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
   ๒.๓) ติดต่อประสานงานกับงานต่างๆ ภายในและภายนอกหน่วยงาน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
   ๒.๔ ) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมาย 
  ๓) ด้านทรัพยากรบุคคล 
   ๓.๑) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   ๓.๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในงานเพื่อให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
   ๓.๓) พิจารณาการลาเบื้องต้นของบุคลากรในหน่วยงาน 
   ๓.๔) พิจารณาการเดินทางราชการเบื้องต้นของบุคลากรในหน่วยงาน 
  ๔) ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
   ๔.๑ ) ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจของหน่วยงาน 



 

 
 

   ๔.๒) ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๒.๔ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริการการศึกษา  ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงาน
วิชาการ งานบัณฑิตศึกษา งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ งานกิจการนักศึกษา งานห้องเอกสารอ้างอิงคณะ
เภสัชศาสตร์ ในส่วนที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้บริหาร โดยท าหน้าที่กลั่นกรองเอกสารเบ้ืองต้น ควบคุม 
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนร่วมเสนอแนวทางการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานร่วมกับผู้บริหารในหน่วยงาน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑) ด้านแผนงาน 
   ๑.๑) ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในงานวิชาการ งานบัณฑิตศึกษา งานฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ งานกิจการนักศึกษา งานห้องเอกสารอ้างอิงคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือก าหนดเปูาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
   ๑.๒) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินและรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด 
  ๒) ด้านบริหาร 
   ๒.๑ ) ร่วมจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานวิชาการ งานบัณฑิตศึกษา 
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ งานกิจการนักศึกษา งานห้องเอกสารอ้างอิงคณะเภสัชศาสตร์  เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
   ๒.๒) กลั่นกรองเอกสารในเบื้องต้น ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ตลอดจนร่วม
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในงานวิชาการ งานบัณฑิตศึกษา งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ งานกิจการ
นักศึกษา งานห้องเอกสารอ้างอิงคณะเภสัชศาสตร์ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒.๓) ติดต่อประสานงานกับงานต่างๆ ภายในและภายนอกหน่วยงาน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
   ๒.๔) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมาย 
  ๓) ด้านทรัพยากรบุคคล 
   ๓.๑) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   ๓.๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในงานเพื่อให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
   ๓.๓) พิจารณาการลาเบื้องต้นของบุคลากรในหน่วยงาน 
   ๓.๔) พิจารณาการเดินทางราชการเบื้องต้นของบุคลากรในหน่วยงาน 

๒.๕ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานปฏิบัติการ  ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงาน
ปฏิบัติการ โดยท าหน้าที่กลั่นกรองเอกสารเบ้ืองต้น  ควบคุม ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่
รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนร่วมเสนอแนวทางการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานร่วมกับ
ผู้บริหารในหน่วยงาน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี ้

 



 

 
 

  ๑) ด้านแผนงาน 
   ๑.๑) ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในงานปฏิบัติการ  เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
   ๑.๒) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินและรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด 
  ๒) ด้านบริหาร 
   ๒.๑) ร่วมจัดท าแผนการดูแล (Maintainace) และซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์  วัสดุ
และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   ๒.๒ ) รับผิดชอบและประสานงาน ในการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๒.๓ ) รับผิดชอบและประสานงานในการจัดท ารายการสารเคมีและวัสดุ
วิทยาศาสตร์คงคลังเป็นประจ าทุกปี  
   ๒.๔ ) ร่วมจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
   ๒.๕) กลั่นกรองเอกสารในเบื้องต้น ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ตลอดจนร่วม
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในงานปฏิบัติการ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 
   ๒.๖) ติดต่อประสานงานกับงานต่างๆ ภายในและภายนอกหน่วยงาน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
   ๒.๗ ) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมาย 
   ๒.๘) เป็นผู้แทนในการประชุมกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓) ด้านทรัพยากรบุคคล 
   ๓.๑) ร่วมจัดท าแผนในการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มห้องปฏิบัติการ 
   ๓.๒ ) ก ากับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   ๓.๓) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในงานเพื่อให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
   ๓.๔) พิจารณาการลาเบื้องต้นของบุคลากรในหน่วยงาน 
   ๓.๕) พิจารณาการเดินทางราชการเบื้องต้นของบุคลากรในหน่วยงาน 
๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มวิชา 
 ๓.๑ บริหารจัดการภายในกลุ่มวิชาด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
  ๑ ) ประชุมอาจารย์ในกลุ่มวิชาทุกเดือน เพื่อสื่อสารและด าเนินการกิจกรรมการเรียน
การสอน ตลอดจนพัฒนาและแก้ปัญหาด้านวิชาการและนักศึกษา 

๒) ก ากับให้การด าเนินการเกี่ยวกับ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชา
ของกลุ่มวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลภายในเวลาที่ก าหนด  เช่น การประเมินผล
นักศึกษา การจัดตารางสอน 



 

 
 

 ๓.๒ จัดท าแผนพัฒนาและรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มวิชา 
  ๑ ) วางแผนแผนพัฒนากลุ่มวิชา ทั้งแผนอัตราก าลัง แผนพัฒนาบุคลากร แผนความ
ต้องการครุภัณฑ์ แผนตามยุทธศาสตร์ของคณะ และการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
  ๒ ) ด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
เป็นไปตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๓ ) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของคณะตามที่ก าหนด 
 ๓ .๓ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณาจารย์กลุ่มวิชา 
  ๑ ) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของคณาจารย์กลุ่มวิชา  ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 
  ๒ ) ให้ความเห็นชอบเรื่องการลา การเสนอโครงการต่างๆ และการเสนอหนังสือ
ราชการของคณาจารย์กลุ่มวิชา 
  ๓ ) พิจารณาอนุญาตการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๔ ) ควบคุมดูแล อาจารย์ในกลุ่มวิชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบและรักษาวินัย วัฒนธรรม
องค์กร ตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ์
  ๕ ) ติดตามและดูแลบุคลากรของกลุ่มวิชาที่ลาศึกษาต่อ ให้ศึกษาในสาขาที่กลุ่มวิชา
ก าหนด และให้ส าเร็จการศึกษาตามแผน  
 ๓.๔ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของงานธุรการกลุ่มวิชา 
   ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของงานธุรการกลุ่มวิชา 
 ๓.๕ งานเชิงพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ 
  ๑ ) ร่วมก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานในฐานะคณะกรรมการประจ าคณะ  
  ๒ ) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของกลุ่มวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจของหน่วยงาน 
  ๓ ) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของกลุ่มวิชา เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๔ ) เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติอันดีภายในคณะ  
  ๕ ) ถ่ายทอด สื่อสารนโยบายการบริหารจากคณะมา สู่กลุ่มวิชา และท าให้เกิดการ
สื่อสารสองทาง สะท้อนปัญหาและแนวความคิดจากกลุ่มวิชาไปสู่คณะ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาหรือ
จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที 
 ๓.๖ งานด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องที่คณะ
ก าหนด 
  ๑ ) ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ๒ ) ด าเนินการตามและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 



 

 
 

 ๓.๗ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยในงานที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นผู้แทนของคณะฯเข้าร่วมประชุมในกิจการต่างๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานในความรับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๘ ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑ ) เป็นกรรมการต่างๆ ภายใต้พันธกิจของคณะ 
  ๒ ) เข้าร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในกลุ่มวิชา 
  ๓ ) ร่วมประชุมเชิงนโยบายที่คณะจัดขึ้น รวมทั้งกิจกรรมส าคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ในฐานะผู้บริหาร ได้แก่ พิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศ กล่าวค าสัตย์ งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
  ๔ ) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มวิชาบัณฑิต 
๔. บทบาทหน้าที่ของประธานหลักสูตร 
 ๔.๑ ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
  ๑) ด้านแผนงาน 
   ๑.๑) วางแผนปฏิบัติงานของหลักสูตร เพื่อก าหนดเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
   ๑.๒ ) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 
  ๒ ) ด้านบริหารงาน 
   ๒.๑) ก าหนดแผนการรับนักศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครและ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 
   ๒.๒) บริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
   ๒.๓ ) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
   ๒.๔ ) ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่รับผิดชอบทุกระยะ ๕ ปี 
   ๒.๕ ) ให้ค าปรึกษา แนะน ากับนักศึกษาในหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่
เกี่ยวข้อง 
   ๒.๗ ) และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔ .๒ ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๑ ) ด้านแผนงาน 
    ๑.๑ ) ดูแลการก าหนดแผนการรับนักศึกษา การประชาสัมพันธ์หลักสูตร  เชิง
รุก เพื่อให้ได้จ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ 
   ๑.๒ ) เสนอความเห็นในการเปลี่ยนแผนการศึกษา การขอเปลี่ยนหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
   ๑.๓ ) ด าเนินการติดตามและประเมินผลหลักสูตรให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 



 

 
 

  ๒ ) ด้านบริหารงาน 
   ๒.๑ ) ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
   ๒.๒ ) ดูแลการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร 
   ๒.๓ ) ดูแลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๒.๔ ) ดูแลการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลรายวิชาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
   ๒.๕ ) ดูแลการก าหนดเกณฑ์ในการสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 
   ๒.๖ ) ควบคุม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรเป็นระยะๆ  
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และอื่นๆ ให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตร  
   ๒.๗) ส ารวจความพึงพอใจ/ความเห็นของนักศึกษา/อาจารย์และผู้ใช้บัณฑิต  
เพื่อน าไปประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด ดูแลการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านวิชาการวิชาชีพ รวมถึงทักษะการวิจัย ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

๕. บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 ๕.๑ ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
   ๑ ) บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนก าหนด 
  ๒ ) บริหารงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓ ) จัดให้มีคณาจารย์มาปฏิบัติงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 ๕.๒ รับผิดชอบบริหารบุคคล โดยก ากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน 
  ๑ ) จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน จัดระบบมอบหมายงาน ดูแลการปฏิบัติงาน และ
ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร 
  ๒ ) พิจารณาบ าเหน็จความดีความชอบ และการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของพนักงาน 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้ความเห็นชอบ 
  ๓ ) พิจารณาลงโทษพนักงานในความผิดต่างๆ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหาร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนก าหนด 
 ๕ .๓ รับผิดชอบการบริหารเวชภัณฑ์ 
  ๑ ) จัดซื้อเวชภัณฑ์ ระบบควบคุมคลังเวชภัณฑ์ และการบริหารเวชภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว และตรวจสอบได้ 
  ๒ ) รับผิดชอบในกรณีการแลกเปลี่ยน การคืนเวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุ หรือเสื่อม
คุณภาพ 
  ๓ ) จัดท าบัญชีควบคุมเวชภัณฑ์ในคลังเวชภัณฑ์  
  ๔ ) จัดท าบัญชีและรายงานและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วัตถุออกฤทธ์ิ และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษและกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 



 

 
 

 ๕.๔ ก ากับดูแลด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
  ๑ ) จัดท ารายงานสถานทางการเงินประจ าเดือน ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
เสนอต่อประธานคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป 
  ๒ ) จัดท ารายงานสถานทางการเงินและผลการด าเนินการทุก ๖ เดือน ของสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
  ๓ ) จัดท ารายงานสถานทางการเงินและผลการด าเนินการประจ าปี ของสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
  ๔ ) ควบคุมการใช้จ่ายในรายการต่างๆภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
  ๕ ) ก ากับการดูแลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 ๕. ๕ รับผิดชอบการพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการวิชาการด้านการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน 
  ๑ ) ควบคุมดูแลให้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน บริการจ าหน่ายเวชภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน  
  ๒ ) ควบคุมดูแลให้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเป็นร้านยาคุณภาพ  
  ๓ ) แนะน า เพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
 ๕.๖ รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
  ให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านวิชาการและการบริหารงานของสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน 
 ๕.๗ รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี 
  ๑ ) พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
  ๒ ) ตลอดจนรวบรวม เผยแพร่ และปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
 ๕.๘ รับผิดชอบวางแผน พัฒนาการด าเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนในเชิงรุก 
  ๑ ) จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
  ๒ ) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ในระดับมาตรฐาน 
 ๕.๙ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในงานที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นผู้แทนของคณะฯ เข้าร่วมประชุมในกิจการต่างๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าหน่วย/ผู้จัดการหน่วยบริการวิชาการ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือผู้จัดการหน่วยบริการวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการควบคุมการปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการ โดยต้องก าหนดแผนงาน แนวทางการท างานที่
เหมาะสม ก ากับ และตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 

 
 

 ๖.๑ ด้านแผนงาน 
  ๑ ) ร่วมก าหนดนโยบายและจัดท าแผนบริการให้วิชาการของหน่วยงาน  
  ๒ ) วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนหรือโครงการของหน่วยงาน  
  ๓ ) แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 ๖.๒ ด้านบริหารงาน 
  ๑ ) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างราบรื่น 
บรรลุตามเปูาหมาย และมีประสิทธิภาพ 
  ๒ ) ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนให้ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ 
  ๓ ) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ รวมถึงประสานความ
ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และ
การเกื้อกูลกันในลักษณะต่างๆ 
  ๔ ) บันทึก รวบรวม ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดของหน่วยงาน  จัดท าคู่มือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการ และ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕ ) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล หรือ
ความรู้ด้านวิชาการตามความเหมาะสม 
 ๖.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๑ ) ก าหนดลักษณะงาน มอบหมาย ติดตามและประเมินผลการท างานของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
  ๒ ) ดูแล ก ากับ และให้ค าปรึกษาการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน  ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓ ) ร่วมวางแผนหรือวางแผนเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพ
การท างานของบุคลากร  
  ๔ ) จัดการประชุมบุคลากรและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพการท างานตามความเหมาะสม 
 ๖.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
  ๑ ) ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
  ๒ ) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าและเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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๑.บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ  
สถาบัน ส านัก ศูนย ์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับ
การวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
สูงมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้ 

๑.๑ ด้านแผนงาน 
  ๑ ) วางแผนงาน  โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
  ๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด  
  ๓) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  
 ๑.๒ ด้านบริหารงาน 
  ๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด  
  ๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ  ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
  ๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย  เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาต ิ 
 ๑.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ๑) จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
  ๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  



 

 
 

 ๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในสังกัดส านักงานเลขานุการ 
 ๒.๑ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านสารบรรณ การรับส่ง จัดท าทะเบียนรับส่งเอกสาร เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ การ
จัดเก็บและท าลายเอกสาร เสนอหนังสือต่อคณบดี  รับรองแขกของคณะ/แขกของผู้บริหาร  การเบิกค่า
รักษาพยาบาล เบิกค่าเช่าบ้าน การแจ้งเวียนประกาศ งานด้านเลขานุการผู้บริหาร งานจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๒ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล ก ากับ
ตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานการเงิน เช่น การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย การรับ-จ่ายเช็ค ตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินยืมทด
รองจ่าย  รายงานการใช้จ่ายเงิน งานด้านบัญชี และงานพัสดุ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค ์
 ๒.๓ หัวหน้างานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ การประสานงานกับหน่วยงานและภาควิชาเพ่ือจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี การขอเงินประจ างวด การติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์
โครงสร้าง อัตราก าลัง วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของคณะฯ เพ่ือเป็นสารสนเทศในการ
บริหารจัดการของคณะ ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และการจัดท ารายงานประจ าปีของคณะ 
  ๒.๔ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ งาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ งานด้านสวัสดิการ  ทะเบียนประวัติ  ด้านพัฒนาและฝึกอบรม  เพื่อให้การด าเนินงาน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์



 

 
 

 ๒.๕ หัวหน้างานประกันคุณภาพและสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม 
ติดตามประเมินผล ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านประกันคุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๖ หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน 
ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อ
รับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.๗ หัวหน้างานบริการการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานบริการการศึกษา งานทะเบียน งานรับเข้า งานแนะแนวการศึกษา งานหลักสูตร การรับรอง
หลักสูตร เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๘  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานด้านพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา สวัสดิการ วินัยนักศึกษา 

๒.๙ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชา 
 ๓ .๑ งานบริหารบุคคล 
  ๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบอาจารย์ในสาขาวิชาไปเป็นวิทยากรหรืออาจารย์  พิเศษ
ให้แก่หน่วยงานภายนอกคณะ 
  ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเดินทางไปราชการของบุคลากรในสาขาวิชา 
  ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบค าร้องต่างๆของบุคลากรในสาขาวิชา 
  ๔) น าเสนอคุณสมบัติ  ภาระงาน และเอกสารผลงานทางวิชาการของผู้ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการในสาขาวิชาเข้าพิจารณาในที่ประชุมสาขาวิชาเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น ก่อนเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองในระดับคณะ 
  ๕) ลงนามรับรองในแบบฟอร์มตารางสอนเกิน 
  ๖) แจ้งเวียนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในสาขาวิชา 



 

 
 

  ๗) จัดประชุมสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
  ๘) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะหรือมอบหมายตัวแทนหากติดราชการ
อื่น 
                   ๙) แจ้งรายงานการเงินของคณะในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
  ๑๐) แจ้งผลการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะให้อาจารย์ในสาขาทราบ 
 ๓.๒ งานวิชาการ 
  ๑ ) ให้ก ากับ ดูแลและเสนอแนะการท างานแก่ประธานหลักสูตรในสังกัดสาขาวิชา  ทั้ง
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
                 ๒) เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสาขาวิชาใน 
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
  ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเอกสารเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ที่มีในหลักสูตร
แต่ไม่เคยเปิดสอนของรายวิชาต่างๆในสาขาวิชาก่อนส่งมายังฝุายวิชาการ  และเตรียมข้อมูลน าเสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ๔ ) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับรายละเอียดวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาที่สังกัดในสาขาวิชาและเข้าประชุมจัดตารางสอนหรือมอบหมายผู้แทนเข้าประชุม 
  ๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับประมวลรายวิชา  โครงการเชิญอาจารย์พิเศษ
และโครงการอื่นในรายวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละภาคการศึกษา  เพื่อประชุมร่วมกันในสาขาวิชาก่อนส่งที่
ฝุายวิชาการ 
  ๖) ก ากับดูแลการด าเนินโครงการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปที่คณะจัดสรรให้  
  ๗) น าโครงการในรายวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในแต่ละภาค
การศึกษาเข้าพิจารณาในที่ประชุมสาขาวิชา เพื่อกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณ
เบื้องต้น   
  ๘) ก ากับดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวนโยบายของคณะและของ  
มหาวิทยาลัยเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงกรณีอาจารย์ในสาขาบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระท าผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๙) จัดประชุมพิจารณาการตัดเกรดรายวิชาของสาขาวิชาในแต่ละภาคการศึกษาเข้า
ร่วมประชุมชี้แจงผลและเกณฑ์การตัดเกรดในระดับคณะฯ  หลังจากนั้นรวบรวมเกรดทุกรายวิชาส่งฝุาย
วิชาการคณะ ฯ 
  ๑๐) พิจารณาแผนการรับนักศึกษาและก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปี
การศึกษาร่วมกับประธานหลักสูตรก่อนเสนอในคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ๑๑)  ลงนามเห็นชอบเบื้องต้นในบันทึกข้อความต่างๆ ที่อาจารย์ในสาขาวิชาเสนอ
มายังคณะ เช่น บันทึกการขอแก้ไขเกรด  การขอเปิด-ปิดกลุ่มการเรียนเพิ่ม  การขอเปิดรายวิชา ปิด
รายวิชา 
  ๑๒) เสนอโครงการของสาขาวิชาร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 
  ๑๓) ร่วมกับประธานหลักสูตรเสนอแผนอัตราก าลังของสาขาวิชา และแผนการศึกษา
ต่อของอาจารย์ในสาขาวิชาทุกป ี



 

 
 

  ๑๔) ดูแลรับผิดชอบด าเนินงานเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาที่ก าหนดไว้
ในแผนของคณะ 
  ๑๕) ด าเนินการให้มีการประเมินหลักสูตรต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดสาขาวิชา  โดยท าการ
ประเมินหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และเพื่อสามารถน าผลการ
ประเมินหลักสูตรไปใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ทันเวลา 
  ๑๖ ) ประเมินลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศเฉพาะสาขาที่มีลูกจ้างชั่วคราวชาว
ต่างประเทศ 

๔. บทบาทหน้าที่ประธานหลักสูตร 
 ๔ .๑  ลงนามในแบบฟอร์มหนังสือขอความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงานนอกหลักสูตร ก่อนเสนอ
หัวหน้าสาขาวิชา 
  ๔. ๒ รับผิดชอบการประเมินหลักสูตร การเปิด-ปิดรายวิชา การปรับโครงสร้างหลักสูตร การ
ปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตร การเพิ่ม หรือการลดรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และการปรับปรุง 
หลักสูตร 
 ๔.๓ ร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาในการก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาใหม่  เกณฑ์การรับ
นักศึกษาใหม่  และเกณฑ์การขอย้ายหลักสูตร 
 ๔. ๔ นัดประชุมนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อช้ีแจงและทบทวนการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา  
อย่างน้อยชั้นปีละ ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา 
 ๔. ๕ ก ากับดูแลเงินหลักสูตร ๒๐% 
 ๔. ๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเอกสารเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ที่มีในหลักสูตรแต่ไม่
เคยเปิดสอนของรายวิชาต่างๆในหลักสูตรก่อนส่งมายังฝุายวิชาการ  และเตรียมข้อมูลน าเสนอในที่
ประชุมสาขาวิชา  
 ๔.๗  พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับรายละเอียดวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาที่
สังกัดในหลักสูตรและเข้าประชุมจัดตารางสอนหรือมอบหมายผู้แทนเข้าประชุม 
 ๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับประมวลรายวิชา โครงการเชิญอาจารย์พิเศษและ
โครงการอื่นในรายวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อประชุมร่วมกันหลักสูตรก่อนเสนอในที่
ประชุมสาขาวิชา 
          ๔.๙ จัดประชุมพิจารณาการตัดเกรดรายวิชาของหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงผลและเกณฑ์การตัดเกรดในระดับคณะฯ หลังจากนั้นรวบรวมเกรดทุกรายวิชาส่งฝุาย
วิชาการคณะฯ 
 ๔.๑๐ เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
          ๔.๑๑  ด าเนินการให้มีการประเมินหลักสูตรต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดสาขาวิชา โดยท าการประเมิน
หลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และเพื่อสามารถน าผลการประเมิน
หลักสูตรไปใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ทันเวลา 
 ๔.๑๒ ประเมินลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศเฉพาะสาขาที่มีลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
           ๔.๑๓  ด าเนินการให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับรายวิชาและหลักสูตร  ซึ่ง
ปรากฏใน มคอ.๒ 
 ๔.๑๔  พิจารณาโครงการในรายวิชา/หลักสูตร 
 ๔. ๑๕  ปฏิบัติภาระงานอ่ืนๆ ที่หัวหน้าสาขาวิชามอบหมาย เช่น เข้าประชุมแทน 
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คณะบริหารศาสตร์ 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไป
ในคณะ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงาน ซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑. ๑ ด้านแผนงาน 

  ๑ ) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานของส านักงานเลขานุการ เพื่อ
ก าหนดเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของส านักงานเลขานุการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
คณะ และมหาวิทยาลัย 

  ๒ ) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมของส านักงานเลขานุการ เพื่อให้เป็นตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของคณะ 

  ๓ ) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของส านักงานเลขานุการ ให้เป็นไปตาม
แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้
เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของส านักงานเลขานุการ ตามที่ก าหนด 
 ๑.๒ ด้านบริหารงาน 

  ๑ ) จัดระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของส านักงานเลขานุการ เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเลขานุการ 

  ๒ ) มอบหมาย ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานเลขานุการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  ๓ ) พิจารณากลั่นกรองการอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจส านักงาน
เลขานุการรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  ๔ ) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

  ๕ ) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับคณะหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ใน๒.๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ๑ ) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในส านักงานเลขานุการ ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ่มค่า 

  ๒ ) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเลขานุการ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะ  และบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  ๓ ) ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชาเพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
  ๓.๔ ก ากับ ดูแล ควบคุม การปฏิบัติตามระเบียบ วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 



 

 
 

 ๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

  ๑ ) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของส านักงานเลขานุการ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นตามเปูาหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

  ๒ ) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของส านักงานเลขานุการ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้าน
บริหารงานทั่วไป  งานธุรการ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานอาคารและสถานที่ และงานยานพาหนะ 
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๑ ด้านแผนงาน 

  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 ๒.๒ ด้านบริหารงาน 

  ๑ ) ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านบริหารงานทั่วไป งานธุรการ  งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานอาคารและสถานที่ และงานยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ 
ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

  ๒ ) ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากและต้องใช้ความช านาญ เพื่อให้
การด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

  ๓ ) ร่วมวางแผน และติดตามงานด้านบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานอาคารและสถานที่ และงานยานพาหนะ เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

  ๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่ออ านวยความสะดวกและเกิดความร่วมมือที่ด ี

  ๕ ) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือวิจัย ด้านบริหารงานทั่วไป  งาน
ธุรการ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานอาคารและสถานที่ และงานยานพาหนะ จัดท าเอกสารวิชาการ 
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  ๖ ) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานด้านบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานอาคารและสถานที่ 
และงานยานพาหนะ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

  ๗ ) ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง
แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ 
  ๘ ) งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

 
 

 ๒.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ๑ ) จัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานแทน กรณีบุคลากรในหน่วยงาน ไม่มาปฏิบัติงาน/ 
เดินทางราชการ  

  ๒ ) ให้ค าแนะน า/ปรึกษาเบื้องต้นในการปฏิบัติแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 ๒.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

  ๑ ) ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และ 

  ๒ ) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี ที่มีขอบเขตหน้าที่
หลากหลาย โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๑ ด้านแผนงาน 

  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 ๓.๒ ด้านบริหารงาน 

  ๑ ) ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน งาน
ประกันคุณภาพ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

  ๒ ) ช่วยวางแผน และติดตามด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ งาน
พัสดุ งานการเงินและบัญชี เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

  ๓ ) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่ออ านวยความสะดวกและเกิดความร่วมมือที่ด ี

  ๔ ) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือวิจัย ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานประกันคุณภาพ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  ๕ ) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี  เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ๖ ) ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง
แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ 
  ๗ ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 

 
 

 ๓. ๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ๑ ) จัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานแทน กรณีบุคลากรในหน่วยงาน ไม่มาปฏิบัติงาน/ 
เดินทางราชการ  

  ๒ ) ให้ค าแนะน า/ปรึกษาเบื้องต้นในการปฏิบัติแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 ๓.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

  ๑ ) ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของส านักงานเลขานุการ คณะและมหาวิทยาลัย 

  ๒ ) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริการการศึกษา 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้าน
บริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุด งานบริการวิชาการ งานวิจัย 
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิเทศสัมพันธ์ ที่มีขอบเขตหน้าที่หลากหลาย โดยต้องก าหนดแนว
ทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔.๑ ด้านแผนงาน 

  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 ๔.๒ ด้านบริหารงาน 

  ๑ ) ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านบริการการศึกษา งานพัฒนา
นักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุด งานบริการวิชาการ งานวิจัย งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น มี
ประสิทธิภาพ 

  ๒ ) ช่วยวางแผน และติดตามด้านบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา งาน
ประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุด งานบริการวิชาการ งานวิจัย งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิเทศ
สัมพันธ์ เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

  ๓ ) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่ออ านวยความสะดวกและเกิดความร่วมมือที่ดี 
  ๔ ) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือวิจัย ด้านบริการการศึกษา งาน
พัฒนานักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุด  งานบริการวิชาการ งานวิจัย งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และงานวิเทศสัมพันธ์ จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงาน เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  ๕ ) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของด้านบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุด งานบริการ
วิชาการ งานวิจัย งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 



 

 
 

  ๖ ) ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง
แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ 
  ๗ ) งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๔.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ๑ ) จัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานแทน กรณีบุคลากรในหน่วยงาน ไม่มาปฏิบัติงาน/ 
เดินทางราชการ  

  ๒ ) ให้ค าแนะน า/ปรึกษาเบื้องต้นในการปฏิบัติแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 ๔.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

  ๑ ) ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของส านักงานเลขานุการ คณะและมหาวิทยาลัย 

  ๒ ) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๕. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชา 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสาขาวิชา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับ ควบคุม และ
ดูแลการด าเนินงานของสาขาวิชา ที่มีขอบเขตหน้าที่หลากหลาย โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่
เหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕.๑ ด้านแผนงาน 

  ๑ ) วางแผนงาน โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานของสาขาวิชา เพื่อก าหนดเปูาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 

  ๒ ) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
สาขาวิชา 

  ๓ ) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา ให้เป็นไปตามแผนงาน 
โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสาขาวิชา ตามที่ก าหนด 
 ๕.๒ ด้านบริหารงาน 

  ๑ ) บริหารงานตามนโยบายที่ก าหนด 

  ๒ ) ประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาประจ าเดือนเพ่ือการสื่อสารในด้านนโยบาย การ
ด าเนินงาน การจัดกิจกรรมของสาขา ตามแผนงานโดยต้องมีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ในการประชุมแต่ละครั้ง) และเสนอรายงานการประชุมประจ าเดือนต่อรองคณบดีฝุายวิชาการเพื่อ
รับทราบ  ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป 
  ๓ ) เป็นตัวแทนของสาขาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ 
  ๔ ) เป็นตัวแทนของสาขาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งศิษย์เก่าที่จบ
การศึกษา  



 

 
 

  ๕ ) สนับสนุน ส่งเสริม ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการบริการ
วิชาการ วิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสาขาวิชา 
ตามที่ก าหนด 
  ๖ ) ก ากับดูแล ประสานงานและจัดท ารายงาน  (SAR) การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสาขาวิชา 

  ๗ ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ๑ ) จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ แผนอัตราก าลังของสาขาวิชา และติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว ้

  ๒ ) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสาขา 

  ๓ ) ดูแลและประสานงานเพื่อให้มีการด าเนินการด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์และประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ในสาขาวิชา เป็นไปตามการก าหนด
มาตรฐาน  หลักเกณฑ์ และระบบบริหารงานภายในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

  ๔ ) พิจารณาให้ความเห็นชอบและตรวจสอบความถูกต้องของการลาของอาจารย์ใน
สาขาวิชา 

  ๕ ) พิจารณาให้ความเห็นชอบและตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลการเดินทาง
ราชการของอาจารย์ในสาขาวิชาก ากับ   
  ๖ ) ควบคุมดูแล อาจารย์ในสาขาวิชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบและรักษาวินัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของคณะบริหารศาสตร์ 
  ๗ ) ติดตามและดูแลบุคลากรของสาขาวิชาที่ลาศึกษาต่อในเวลาราชการและศึกษาต่อ
นอกเวลาราชการ  ให้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

 ๕.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

  ๑ ) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของสาขาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

  ๒ ) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของสาขาวิชา เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๖. บทบาทหน้าที่ของประธานหลักสูตร 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม และก ากับ 
ดูแล งานหลักสูตร ที่มีขอบเขตหน้าที่หลากหลาย โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๖.๑ด้านแผนงาน 

  ๑ ) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานของหลักสูตร  เพื่อก าหนดเปูาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร และให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 

  ๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร 



 

 
 

  ๓ ) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร  ให้เป็นไปตามแผนงาน 
โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ตามที่ก าหนด 
 ๖.๒ ด้านบริหารงาน 

  ๑ ) ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   ๑.๑ ) วางแผน บริหารจัดการ ก ากับ ติดตามและประเมินผล กระบวนการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด (TQF) 
   ๑.๒ ) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาทั้งด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการสร้างผลงานทางวิชาการและการวิจัย 

   ๑.๓ ) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อค าให้ปรึกษา แนะน ากับนักศึกษาใน
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๔ ) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของรายวิชา
และหลักสูตรพร้อมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาและหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 

   ๑.๕ ) ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่รับผิดชอบทุกระยะ ๕ ปี 

   ๑.๖ ) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่
เกี่ยวข้องและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๑.๗ ) ควบคุม ก ากับ นิเทศ และประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตรเป็น
ระยะๆ เพื่อการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และอื่นๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

   ๑.๘ ) สนับสนุนและร่วมมือกับผู้สอนในการจัดท าแนวการสอน การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้  E-Learning  การวัดผล และประเมินผล 

   ๑.๙ ) จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

    (๑) จัดการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / การฝึกงาน การศึกษา
ดูงาน  และกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณภาพและแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว ้

    (๒) ด าเนินงานด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณภาพและแนวทางที่ก าหนดไว้ 

    (๓) ปลูกฝัง  ก ากับ ดูแลการปฏิบัติตน คุณธรร ม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และความสามัคคีของนักศึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

    (๔) สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัยในช้ันเรียน การท า
กิจกรรมทางด้านวิชาการเป็นทีม 

   ๑.๑๐) รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากนักศึกษา 

   ๑.๑๑ ) ประเมินคุณภาพบัณฑิต 

   ๑.๑๒ ) ส ารวจวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในความรับผิดชอบให้แล้ว
เสร็จตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพเพื่อประกันความเป็นปัจจุบัน และคุณภาพของหลักสูตรที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม 

   ๑.๑๓) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่หลักสูตรเชิงรุก 

   ๑.๑๔ ) ด าเนินการและก ากับให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
    



 

 
 

  ๒ ) ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

   ๒.๑ ) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ ในการบริหารงานหลักสูตรของ
สาขาวิชา 

   ๒.๒ ) บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ตลอดทั้งประสานงานเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   ๒.๓ ) ก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาของหลักสูตร เสนอ
วิธีการรับและจ านวนการรับนักศึกษาแก่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

   ๒.๔ ) ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการสอบและประเมินผลการสอบรายวิชา 

   ๒.๕ ) เสนอความเห็นในการเปลี่ยนแผนการศึกษา ขยายเวลาแก้ไข (การวัดผล
ไม่สมบูรณ์) การขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

   ๒.๖ ) เสนอรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สอบ
วัดคุณสมบัติ สอบเค้าโครงและสอบปูองกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

   ๒.๗) เสนอวิธีการ แนวทางในการสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ 
   ๒.๘ ) ปรับปรุง ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานของรายวิชา
และหลักสูตรเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ๒.๙ ) ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาใน
หลักสูตร และรายงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา 

   ๒.๑๐ ) สนับสนุนและร่วมมือกับผู้สอนในการจัดท าแนวการสอน การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ E-Learning การวัดผล และประเมินผล 

   ๒.๑๑ ) จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านการศึกษาดูงาน  และ
กิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตาม 

คุณภาพและแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว ้

   ๒.๑๒ ) ด าเนินงานด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณภาพและแนวทางที่ก าหนดไว้ 

   ๒.๑๓ ) ปลูกฝัง ก ากับ ดูแลการปฏิบัติตน คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และความสามัคคีของนักศึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

   ๒.๑๔ ) สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัยในชั้นเรียน การท า
กิจกรรมทางด้านวิชาการเป็นทีม 

   ๒.๑๕ ) รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากนักศึกษา 

   ๒.๑๖ ) ประเมินคุณภาพบัณฑิต 

   ๒.๑๗ ) ส ารวจวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในความรับผิดชอบให้แล้ว
เสร็จตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพเพื่อประกันความเป็นปัจจุบัน  และคุณภาพของหลักสูตรที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม 

   ๒.๑๘ ) ด าเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรและงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
   ๒. ๑๙)  ด าเนินการและก ากับให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 



 

 
 

 ๖.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ๑ ) จัดภาระงานสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา 

  ๒ ) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในหลักสูตร 

 ๖.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

  ๑ ) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

  ๒ ) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหลักสูตร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๗. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษา และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีขอบเขตหน้าที่ โดยต้องก าหนดแนวทางการ
ท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๗.๑ ด้านแผนงาน 

  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 ๗.๒ ด้านบริหารงาน 

  ๑ ) ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา และด้าน
วิทยาการ 

  ๒ ) ช่วยวางแผน และติดตามงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา และด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

  ๓ ) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่ออ านวยความสะดวกและเกิดความร่วมมือที่ด ี

  ๔ ) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือวิจัย ด้านวิชาการโสต ทัศนศึกษา 
และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงาน เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  ๕ ) ให้บริการด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของด้านดังกล่าว เพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ๖ ) ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง
แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้
การปฏิบัติงาน๒.๗ งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๗.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ๑ ) จัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานแทน กรณีบุคลากรในหน่วยงาน ไม่มาปฏิบัติงาน/ 
เดินทางราชการ  

  ๒ ) ให้ค าแนะน า/ปรึกษาเบื้องต้นในการปฏิบัติแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  



 

 
 

๗.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

  ๑ ) ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของส านักงานเลขานุการคณะและมหาวิทยาลัย 

  ๒ ) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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คณะนิติศาสตร์ 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปของคณะ 
โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่
คณบดีและอธิการบดีมอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๑.๑ ด้านแผนงาน 

  ๑ ) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะและสถาบันอุดมศึกษาที่
สังกัด 

  ๒ ) บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 

  ๓ ) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายและความยุ่งยาก 
ซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 

 ๑.๒ ด้านบริหารงาน 

  ๑ ) ก าหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ๒ ) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  ๓ ) วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขต ผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

  ๔ ) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

  ๕ ) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของคณะ มหาวิทยาลัย 
และประเทศชาต ิ

 ๑.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ๑ ) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

  ๒ ) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 



 

 
 

  ๓ ) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความสามารถ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัต ิ

  ๔ ) ปรับปรุง หรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการผลิตผลงาน การบริการหรือผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 ๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

  ๑ ) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมารของหน่วยงานในความรับผิดชอบที่ต้อง
รับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของหน่วยงาน 

  ๒ ) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจ านวนมากของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๒. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานในส านักงานเลขานุการ 

๒.๑ หัวหน้างานบริการทั่วไป  เป็นผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ ดูแลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารบุคคล งานคลังและพัสดุ กลั่นกรองเอกสารเบื้องต้น 
การประสานงานติดตามและการพิจารณารายงานผลปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในงานที่คณะ
มอบหมายให้ช่วยดูแล พร้อมทั้งประสานงานและประชุมวางแผนงานร่วมกับรองคณบดีฝุายบริหารและ
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

๒.๒ หัวหน้างานแผน การประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศ  เป็นผู้ช่วยหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานสารสนเทศ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กลั่นกรองเอกสารเบื้องต้น การ
ประสานงาน ติดตามและการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในงานที่คณะ
มอบหมายให้ช่วยดูแล พร้อมทั้งประสานงานและประชุมวางแผนร่วมกับรองคณบดีฝุายวางแผนพัฒนา 
และบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพการศึกษา รองครบดีฝุายบริหาร และหัวหน้า
ส านักงานเลขานุการคณะ 

๒.๓ หัวหน้างานบริการศึกษา  เป็นผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ ดูแลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในงานบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา งานห้องสมุด กลั่นกรองเอกสารเบื้องต้น การ
ประสานงานและติดตามและการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในงานที่คณะมอบหมายให้
ดูแล พร้อมทั้งประสานงานและประชุมวางแผน งานร่วมกับรองคณบดีฝุายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษาและหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 

๒.๔ หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นผู้ช่วย
หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานส่งเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กลั่นกรองเอกสารเบื้องต้น การประสานงานและติดตามและการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในงานที่คณะมอบหมายให้ดูแล พร้อมทั้งประสานงานและ
ประชุมวางแผน งานร่วมกับรองคณบดีฝุายบริหารซึ่งดูแลงานวิจัย และรองคณบดีฝุายวางแผนและ
พัฒนา และบริการวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 
 
 



 

 
 

๓. บทบาทหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชา 

 ๓.๑ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของหมวดวิชา ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
พันธกิจของคณะฯ 

 ๓.๒ ก าหนดเปูาหมายและแนวทางการด าเนินงานของหมวดวิชาใน ๔ ปี (หรือตามวาระการ
ด ารงต าแหน่ง) ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของคณะฯ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิจัย 

 ๓. ๓ ร่วมจัดท าแผน ก ากับดูแลการด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผลโครงการต่างๆในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่หมวดวิชารับผิดชอบ และรายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตาม
เวลาที่ก าหนดเพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายของตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

 ๓.๔ ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และประเมินตนเองระดับหมวดวิชา
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ก าหนด โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ 

 ๓.๕ บริหารงานด้านต่างๆ ดังนี ้
  ๑ ) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รองคณบดีฝุายวิชาการในการ
จัดท า ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร 

  ๒ ) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่หมวดวิชา
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 

  ๓ ) จัดให้มีระบบส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

  ๔ ) เป็นผู้พิจารณาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและและสรุป
รวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 

  ๕ ) ประสานงานกับฝุายอื่นๆ ในการจัดหาทรัพยากรในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน 

  ๖ ) เป็นผู้พิจารณาผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
และร่วมวางแผนการพัฒนาเทคนิคการสอน โดยประสานงานกับรองคณบดีฝุายวิชาการ 

  ๗ ) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติ
ตมจรรยาบรรณของอาจารย์ในหมวดวิชา 

  ๘ ) จัดให้มีระบบส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ (ทั้งการศึกษาต่อและการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ) 
  ๙ ) เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในหมวดวิชา 

๔. บทบาทหน้าที่หัวหน้าหมวดวิชา 

 ๔.๑ ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนเพื่อการบริหารงานวิชาการของหมวดวิชาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

 ๔.๒ บริหารจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชา ดูแลเรื่องอาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์พิเศษ 
นักศึกษา รายวิชาที่เปิดสอน ตารางการเรียนการสอน และประสานงานให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ในกลุ่มวิชา จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการสอนทุกรายวิชาในหมวดวิชา ตลอดจนการออกข้อสอบ 
การตรวจและการส่งข้อสอบให้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๔.๓ เสนอแนะและประเมินการเรียนการสอนในหมวดวิชาและรายวิชาอย่างสม่ าเสมอและ
ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและตรงกับความ
ต้องการของประชาชน สังคมและประเทศชาติ 



 

 
 

 ๔.๔ รายงานผลการด าเนินงานให้อาจารย์ในหมวดวิชาได้ทราบ 

 ๔.๕ ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในหมวดวิชาเพื่อพิจารณาความดีความชอบ 

 ๔.๖ รับผิดชอบในการด าเนินงานทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชา 

 ๔.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณบดีมอบหมาย 
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คณะรัฐศาสตร์ 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 ๑. ๑ รับผิดชอบด้านการบริหารงานส านักงานเลขานุการคณะ และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ในฐานะหน่วยสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๑.๒ ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนงานธุรการของคณะ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทุก
สาขาวิชาและทุกระดับให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน/โครงการของคณะ 
 ๑.๓ ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนงานบริการวิชาการส าหรับนักศึกษาทุกระดับและทุก
สาขาวิชาของคณะ 
 ๑.๔ ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยการอ านวยความสะดวก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จและพัฒนานักศึกษาครบทุก
ด้าน 
 ๑.๕ ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนด้านการวิจัย ตามแผนงาน/โครงการด้านการวิจัยจาก
งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน และจากแหล่งอ่ืนๆ 
 ๑.๖ ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะ โดย
การประสานงาน ก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการด้านการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
 ๑.๗ ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๑.๘ ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของส านักงาน
เลขานุการคณะตามนโยบายและแผนงานและแผนงบประมาณ ที่สามารถติดตามการด าเนินการและ
ประเมินผลตามดัชนีช้ีวัดในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๑.๙ ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัย
เกื้อหนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และด้านครุภัณฑ์การศึกษา 
 ๑.๑๐ ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน
เลขานุการคณะ และเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 ๑.๑๑ ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงาน
ของคณะ และระดับคณะ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าสาขาวิชา 
 ๒.๑ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับนโยบายและ  
พันธกิจของคณะ 
 ๒.๒ ก าหนดเปูาหมายและแนวทางการด าเนินงานของสาขาวิชา ใน ๔  ปี (หรือตามวาระการ
ด ารงต าแหน่ง) ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการ
สอน และการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิจัย   



 

 
 

 ๒.๓  ร่วมจัดท าแผน ก ากับดูแลการด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผลโครงการต่างๆ ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สาขาวิชารับผิดชอบ และรายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการประจ า
คณะตามเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายของตัวบ่งชี้ที่ก าหนด   
 ๒.๔ ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และประเมินตนเองระดับสาขาวิชา
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ก าหนดโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ 
 ๒.๕ บริหารงานด้านต่างๆ ดังนี ้
  ๑ ) บริหารงานด้านวิชาการ 
   ๑ .๑) ประสานงานกับรองคณบดีฝุายวิชาการในการจัดท า ปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตร  
   ๑.๒) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบและก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
สาขาวิชารับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐาน
วิชาชีพ 
   ๑.๓) จัดให้มีระบบส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
เป็นผู้พิจารณาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และสรุปรวบรวมเพื่อเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ หรือหลักสูตรต่อไป 
   ๑.๔) ประสานงานกับฝุายอ่ืนๆ ในการจัดหาทรัพยากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน 
  ๒ ) บริหารงานด้านบุคคล 
   ๒.๑) ประสานงานกับรองคณบดีฝุายวิชาการ วิจัย ในการวางแผนอัตราก าลัง
และแผนพัฒนาอาจารย์ 
   ๒. ๒) เป็นผู้พิจารณาผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ร่วมกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และร่วมวางแผนการพัฒนาเทคนิคการสอน  โดยประสานงานกับรองคณบดีฝุาย
วิชาการ 
   ๒.๓) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ในสาขาวิชา 
   ๒.๔) จัดให้มีระบบส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ (ทั้งการศึกษาต่อ
และการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ) 
   ๒.๕) เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
  ๓ ) บริหารงานด้านการวิจัย โดยประสานงานกับฝุายวิจัย ในด้านต่างๆ ดังนี ้
   ๓.๑) การส่งเสริมการขอทุนวิจัย 
   ๓.๒) การต้ังเครือข่ายหรือกลุ่มวิจัย และระบบพี่เลี้ยง  
   ๓.๓) สนับสนุนให้มีการเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ 
   ๓.๔) สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย 
   ๓.๕) การยกย่องชมเชยผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นหรือได้รับรางวัล 
   ๓.๖) สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
  ๔ ) บริหารงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ในโครงการที่สาขาวิชารับผิดชอบ โดย
ประสานงานในการด าเนินโครงการกับงานกิจการนักศึกษาและบริการสังคม 
  ๕ ) บริหารงานด้านพัสด ุควบคุมดูแลพัสดุที่ได้รับมอบหมาย 



 

 
 

  ๖) บริหารงานด้านท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม  สนับสนุนการเข้าร่วมในงาน
ประเพณีต่างๆ ของอาจารย์ในสาขาวิชา 
  ๗) ติดต่อประสานงานอื่นๆ ระหว่างสาขาวิชากับคณะ  และองค์กรอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 
 ๓.๑ ก าหนดนโยบายและพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้อง
กับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ  
 ๓.๒ ร่างระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและด าเนินงานจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  
 ๓.๓ พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  
 ๓.๔ ควบคุมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและ
นโยบาย  
 ๓.๕ เสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ 
อนุมัติการให้ปริญญามหาบัณฑิต  
 ๓.๖ พิจารณาเสนอและจัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 ๓.๗ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเสนอแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการควบคุม ภาคนิพนธ์  
 ๓.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. บทบาทหน้าที่ของประธานหลักสูตร 
 ๔.๑ เสนอโครงการเปิดสอนตามรูปแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด  
 ๔.๒ จัดท าแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  
 ๔.๓ จัดผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
 ๔.๔ ก าหนดแนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาในหลักสูตร  
 ๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร  
 ๔.๖ เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
 ๔.๗ ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดสอบประมวลความรอบรู้และสอบวิทยานิพนธ์ 
ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร  
 ๔.๘ ให้ค าปรึกษาแนะน าและติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ของ
นักศึกษาในหลักสูตร  
 ๔.๙ เสนอโครงการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมประสบการณ์ และเสริมทักษะทางวิชาการให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตร  
 ๔.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 

 

๑.บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ  
สถาบัน ส านัก ศูนย ์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับ
การวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
สูงมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้ 

๑.๑ ด้านแผนงาน 
  ๑ ) วางแผนงาน  โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
  ๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด  
  ๓) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  
 ๑.๒ ด้านบริหารงาน 
  ๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด  
  ๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ  ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
  ๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย  เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาต ิ 
 ๑.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ๑) จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
  ๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
 



 

 
 

 ๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในสังกัดส านักงานเลขานุการ 
 ๒.๑ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านสารบรรณ การรับส่ง จัดท าทะเบียนรับส่งเอกสาร เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ การ
จัดเก็บและท าลายเอกสาร เสนอหนังสือต่อคณบดี  รับรองแขกของคณะ/แขกของผู้บริหาร  การเบิกค่า
รักษาพยาบาล เบิกค่าเช่าบ้าน การแจ้งเวียนประกาศ งานด้านเลขานุการผู้บริหาร งานจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๒ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล ก ากับ
ตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานการเงิน เช่น การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย การรับ-จ่ายเช็ค ตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินยืมทด
รองจ่าย  รายงานการใช้จ่ายเงิน งานด้านบัญชี และงานพัสดุ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค ์
 ๒.๓ หัวหน้างานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ การประสานงานกับหน่วยงานและภาควิชาเพ่ือจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี การขอเงินประจ างวด การติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์
โครงสร้าง อัตราก าลัง วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของคณะฯ เพ่ือเป็นสารสนเทศในการ
บริหารจัดการของคณะ ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และการจัดท ารายงานประจ าปีของคณะ 
  ๒.๔ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ งาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ งานด้านสวัสดิการ  ทะเบียนประวัติ  ด้านพัฒนาและฝึกอบรม  เพื่อให้การด าเนินงาน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์



 

 
 

 ๒.๕ หัวหน้างานประกันคุณภาพและสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม 
ติดตามประเมินผล ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านประกันคุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๖ หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน 
ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อ
รับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.๗ หัวหน้างานบริการการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานบริการการศึกษา งานทะเบียน งานรับเข้า งานแนะแนวการศึกษา งานหลักสูตร การรับรอง
หลักสูตร เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๘  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานด้านพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา สวัสดิการ วินัยนักศึกษา 

๒.๙ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตาม
ประเมินผล ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๑๐ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงานส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตาม ประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงาน
ต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพ่ือรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงาน ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน 

โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล บังคับบัญชาตรวจสอบ
และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดภาควิชา การพัฒนาบุคลากรใน
ภาควิชา เพื่อปฏิบัติภารกิจของภาควิชาในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ การ



 

 
 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อคณบดีเกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ 
๔. บทบาทหน้าที่ของประธานหลักสูตร 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดกระบวนการและแผนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ 
โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการมอบหมาย 
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๑.๑ ด้านแผนงาน 
  ๑) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  ๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานที่ก าหนด 
  ๓) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
 ๑.๒ ด้านบริหารงาน 
  ๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ตามที่
ก าหนด 
  ๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรราการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  ๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการของ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาต ิ
 ๑.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๑) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 



 

 
 

  ๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๓) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา เพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ
 ๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้างานบริหารทั่วไป งานคลังและพัสดุ และงานส่งเสริมการวิจัย การ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการ
วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๒.๑ ด้านการบริหาร 
  ๑) ก ากับดูแล ตรวจสอบติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของงานบริหารทั่วไป งานคลังและพัสดุ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๒) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ด้านการบริหารทั่วไป คลังและ
พัสดุ และส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานคลังและพัสดุ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาแนวทางและวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒.๒ ด้านการวางแผน  

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมการวางแผน 
การท างานตามแผนหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาของการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๒.๓ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของหน่วยงาน 
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 



 

 
 

 ๒.๔ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๑) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไป งานคลังและพัสดุ 
งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงาน
บริหารทั่วไป งานคลังและพัสดุ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้างานแผนและงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานประกัน
คุณภาพ การศึกษาและสารสนเทศ ในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน 
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผล
งาน ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงาน
อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๓.๑ ด้านการบริหาร 
  ๑) ก ากับดูแล ตรวจสอบติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของงานแผนและงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่ออ านวยความสะดวกและเกิดความร่วมมือ 
  ๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ด้านงานแผนและงบประมาณ งาน
บริหารบุคคล และงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
งานบริหารทั่วไป งานคลังและพัสดุ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนาแนวทางและวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓.๒ ด้านการวางแผน  
  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมการวางแผน 
การท างานตามแผนหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาของการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๓.๓ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของหน่วยงาน 
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 



 

 
 

 ๓.๔ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๑) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในงานแผนและงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล และงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานแผน
และงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เพื่อให้เกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริการการศึกษา 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้างานบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา และงานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน 
อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาใน
งานที่รับผิดชอบที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๔.๑ ด้านการบริหาร 
  ๑) ก ากับดูแล ตรวจสอบติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของงานบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา และงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่ออ านวยความสะดวกและเกิดความร่วมมือ 
  ๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ด้านงานบริการการศึกษา งาน
พัฒนานักศึกษา และงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานบริหาร
ทั่วไป งานคลังและพัสดุ งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
แนวทางและวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๔.๒ ด้านการวางแผน  
  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมการวางแผน 
การท างานตามแผนหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาของการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๔.๓ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของหน่วยงาน 
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 



 

 
 

 ๔.๔ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๑) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในงานบริการการศึกษา งานพัฒนา
นักศึกษา และงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงาน
บริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา และงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อให้เกิดความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ

๕. บทบาทหน้าที่ของต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานวิชาการในคณะ 
โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการมอบหมาย 
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๕.๑ ด้านแผนงาน 
  ๑) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  ๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานที่ก าหนด 
  ๓) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
 ๕.๒ ด้านบริหารงาน 
  ๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ตามที่
ก าหนด 
  ๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
 



 

 
 

  ๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการของ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาต ิ
 ๕.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๑) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
  ๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๓) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา เพ่ือให่เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ
 ๕.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

๑.บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ  
สถาบัน ส านัก ศูนย ์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับ
การวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
สูงมากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้ 

๑.๑ ด้านแผนงาน 
  ๑ ) วางแผนงาน  โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
  ๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด  
  ๓) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  
 ๑.๒ ด้านบริหารงาน 
  ๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด  
  ๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ  ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
  ๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย  เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาต ิ 
 ๑.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ๑) จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
  ๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  



 

 
 

 ๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในสังกัดส านักงานเลขานุการ 
 ๒.๑ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านสารบรรณ การรับส่ง จัดท าทะเบียนรับส่งเอกสาร เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ การ
จัดเก็บและท าลายเอกสาร เสนอหนังสือต่อคณบดี  รับรองแขกของคณะ/แขกของผู้บริหาร  การเบิกค่า
รักษาพยาบาล เบิกค่าเช่าบ้าน การแจ้งเวียนประกาศ งานด้านเลขานุการผู้บริหาร งานจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๒ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล ก ากับ
ตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานการเงิน เช่น การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย การรับ-จ่ายเช็ค ตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินยืมทด
รองจ่าย  รายงานการใช้จ่ายเงิน งานด้านบัญชี และงานพัสดุ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค ์
 ๒.๓ หัวหน้างานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ การประสานงานกับหน่วยงานและภาควิชาเพ่ือจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี การขอเงินประจ างวด การติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์
โครงสร้าง อัตราก าลัง วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของคณะฯ เพ่ือเป็นสารสนเทศในการ
บริหารจัดการของคณะ ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และการจัดท ารายงานประจ าปีของคณะ 
  ๒.๔ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ งาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ งานด้านสวัสดิการ  ทะเบียนประวัติ  ด้านพัฒนาและฝึกอบรม  เพื่อให้การด าเนินงาน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์



 

 
 

 ๒.๕ หัวหน้างานประกันคุณภาพและสารสนเทศ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม 
ติดตามประเมินผล ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านประกันคุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๖ หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน 
ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อ
รับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.๗ หัวหน้างานบริการการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานบริการการศึกษา งานทะเบียน งานรับเข้า งานแนะแนวการศึกษา งานหลักสูตร การรับรอง
หลักสูตร เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๘  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานด้านพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา สวัสดิการ วินัยนักศึกษา 

๒.๙ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตาม
ประเมินผล ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มวิชา 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในกลุ่มวิชา โดย
ลักษณะงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่ง
การ มอบหมายงาน ก ากับ แนะน าตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของกลุ่มวิชาที่
รับผิดชอบ รวมทั้งการพัฒนาคณาจารย์ และการปฏิบัติงานอื่นตามีที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๓.๑ ด้านการวางแผน 
  ๑ ) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยบริการการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ 
  ๒ ) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย 



 

 
 

  ๓ ) ติดตามการด าเนินการกิจกรรมในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 
 ๓.๒ ด้านการบริหารงาน 
  ๑ ) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
กลุ่มวิชา 
  ๒ ) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมาย 
  ๓ ) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจของกลุ่มวิชา 
  ๔ ) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพ่อเกิดความร่วมมือ หรือบูรราการงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์และประโยชน์ต่อนักศึกษาและวิทยาลัย 
 ๓.๓ ด้านการบริหารงานบุคคล 
  ๑ ) จัดระบบและอัตราก าลังบุคลากรในกลุ่มวิชาให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
  ๒ ) ติดตามและประเมินผลงานของบุคลากรในกลุ่มวิชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมาย 
  ๓ ) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชาเพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๔ ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
  ๑ ) วางแผนและการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของวิทยาลัยฯ 
  ๒ ) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าและเป็นไปตามเปูาหมาย 
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หน่วยจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร 
 
 

๑.บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไป  โดยมี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ดังนี ้ 

๑.๑ ด้านแผนงาน 
  ๑ ) วางแผนงาน  โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
  ๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด  
  ๓) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  
 ๑.๒ ด้านบริหารงาน 
  ๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด  
  ๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ  ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
  ๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย  เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาต ิ 
 ๑.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ๑) จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
  ๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  



 

 
 

 ๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในสังกัดส านักงานเลขานุการ 
 ๒.๑ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานก ากับดูแลงานด้านบริหารงานทั่วไปภายใน
ส านักงานวิทยาเขตมุกดาหาร งานด้านบริหารงานบุคคล และงานความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน
ภายนอก  ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในและภายนอกวิทยาเขต  งานรับเข้านักศึกษา 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต ดูแลห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน ปฏิบัติงานด้านความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งประสานงานและประชุม
วางแผนงานร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
 ๒.๒ หัวหน้างานคลังและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล ก ากับ
ตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานการเงิน เช่น การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย การรับ-จ่ายเช็ค ตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินยืมทด
รองจ่าย  รายงานการใช้จ่ายเงิน งานด้านบัญชี และงานพัสดุ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค ์
 ๒.๓ หัวหน้างานแผนและงบประมาณ  ปฏิบัติงานก ากับดูแลงานด้านแผนและงบประมาณ การ
บริหารทรัพย์สิน การจัดหารายได้ งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ การบ ารุงรักษาพัสดุ การบ ารุงรักษา
สินทรัพย์ พร้อมทั้งประสานงานและประชุมวางแผนงานร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหารการศึกษา
นอกสถานที่ต้ัง 
  ๒.๔ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ งาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ งานด้านสวัสดิการ  ทะเบียนประวัติ ด้านพัฒนาและฝึกอบรม  เพื่อให้การด าเนินงาน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๕ หัวหน้างานประกันคุณภาพและสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม 
ติดตามประเมินผล ก ากับตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านประกันคุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 
 



 

 
 

 ๒.๖ หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน 
ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล ก ากับตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อ
รับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานด้านส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.๗ หัวหน้างานบริการการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ  ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานบริการการศึกษา งานทะเบียน งานรับเข้า  งานแนะแนวการศึกษา งานหลักสูตร การรับรอง
หลักสูตร เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 ๒.๘  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน วางแผนงาน โครงการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินผล 
ก ากับตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานต่อ
ผู้บริหารผ่านหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานด้านพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา สวัสดิการ วินัยนักศึกษา 

๒.๙ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปฏิบัติงานก ากับดูแลงานด้านระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ระบบสารสนเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งประสานงานและประชุมวางแผนงานร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝุายบริหาร
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน 
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ส านักวิทยบริการ 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  บริหารงานในฐานะหัวหน้าฝุายที่มีอ านาจและหน้าที่ในการ
บริหารงานทั่วไปในส านักวิทยบริการ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน  บริหารจัดการ  จัด
ระบบงาน อ านวยการ   สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๑.๑ ด้านแผนงาน  
  ๑) วางแผนงาน  โครงการ  หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด  
  ๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด 
  ๓) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
 ๑. ๒ ด้านบริหารงาน 
  ๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่างๆ     ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด  
  ๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ  ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  ๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาต ิ 
 ๑. ๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๑) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
  ๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๓) ให้ค าปรึกษาแนะนา  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  



 

 
 

 ๑. ๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของสถาบันอุดมศึกษา 
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  บริหารงานในฐานะหัวหน้าฝุายที่มีอ านาจและหน้าที่ในการ
บริหารงานทั่วไปในส านักวิทยบริการ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน  บริหารจัดการ  จัด
ระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้ 
 ๒. ๑ ด้านแผนงาน  
  ๑) วางแผนงาน  โครงการ  หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด  
  ๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด  
  ๓) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  
 ๒.๒ ด้านบริหารงาน  
  ๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด 
  ๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ  ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  ๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาต ิ 
 ๒. ๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ๑) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
  ๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  



 

 
 

  ๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
 ๒. ๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของสถาบันอุดมศึกษา  
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายหอสมุด 
 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  บริหารงานในฐานะหัวหน้าฝุายที่มีอ านาจและหน้าที่ในการ
บริหารงานทั่วไปในส านักวิทยบริการ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน  บริหารจัดการ  จัด
ระบบงาน อ านวยการ  สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้ 
 ๓.๑ ด้านแผนงาน 
  ๑ ) วางแผนงาน  โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด 
  ๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด 
  ๓) ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  
 ๓. ๒ ด้านบริหารงาน  
  ๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด  
  ๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ  ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ  เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
  ๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาต ิ 
 ๓. ๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ๑) จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  



 

 
 

  ๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  ๓) ให้ค าปรึกษาแนะนา  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
 ๓. ๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
  ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของสถาบันอุดมศึกษา 
  ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน 
อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมายก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.๑ ด้านแผนงาน 
     ๑)  วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
     ๒)  บูรณาการแผนงาน โครงการกิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามที่ก าหนด 
   ๓)  ติดตาม เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามที่ก าหนด 
 ๑.๒ ด้านบริหารงาน 
    ๑)  จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของส านักงานเลขานุการ เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเลขานุการที่รับผิดชอบ 
    ๒)  มอบหมายก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานเลขานุการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด 
    ๓)  พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
   ๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐเอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
    ๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในฐานะส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหรือมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาผลประโยชน์ทาง
ราชการของมหาวิทยาลัยและประเทศชาต ิ
 ๑.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๑) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
   ๒) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 



 

 
 

   ๓) ให้ค าปรึกษาแนะน าปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชาเพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
 ๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
     ๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจและเป็นไปตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
     ๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าและเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าฝุาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากโดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงมากในงานวิเคราะห์และออกแบบระบบ งานพัฒนา
และบ ารุงรักษาโปรแกรม  งานเขียนคู่มือและทดสอบระบบ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน 
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน  มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแลและ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในฝุาย และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่จะปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๒. ๑ ด้านวางแผน 
  ๑) วางแผน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของฝุาย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส านักและมหาวิทยาลัย 
  ๒) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
  ๓) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ 
 ๒. ๒ ด้านการบริหารงาน 
  ๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของฝุาย  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในฝุายที่รับผิดชอบ 
  ๒) มอบหมาย ก ากับ  ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของฝุายที่สอดคล้องกับภารกิจของฝุาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๓) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  ๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  นักศึกษา และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งตอบ
ปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
 



 

 
 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าฝุาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากโดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงมากใน งานบริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  งานบริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  งานรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ   โดยมีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการวางแผน ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน  มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในฝุาย และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่จะปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้

 ๓.๑ ด้านวางแผน 
(๑) วางแผน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์

ของฝุาย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส านักและมหาวิทยาลัย 
๒)  บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์

ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๓)  ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ

แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ 

๓.๒ ด้านการบริหารงาน 
๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของฝุาย  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในฝุายที่รับผิดชอบ 
๒) มอบหมาย ก ากับ  ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของฝุาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๓) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  ๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์     ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  นักศึกษา และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งตอบ
ปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าฝุาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากโดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงมากใน งานบริการคอมพิวเตอร์  งานบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี  งานซ่อมบ ารุง  โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน ก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน  มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในฝุาย และ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่จะปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้

 
 



 

 
 

๔.๑ ด้านวางแผน 
 ๑) วางแผน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์

ของฝุาย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส านักและมหาวิทยาลัย 
๒)  บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์

ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๓)  ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือ

แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ 

๔.๒ ด้านการบริหารงาน 
๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของฝุาย  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในฝุายที่รับผิดชอบ 
๒) มอบหมาย ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า  ปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของฝุาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๓) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
๔)ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ยุ่งยาก

ซับซ้อนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  นักศึกษา และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งตอบ
ปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน 
สังกัดส านักงานอธิการบด ี



 

 
 

      โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน 
 สังกัดส านักงานอธิการบด ี
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หมายเหตุ  *  เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 

 
 

                                  

       

                                                           

-                      
-                          
             
-                            
                   
-                              
-                                       
-                          

-                      
-                                  
             
-                                   
                                     
                    
-                                   

-                      
-                           
-                      
-                    .             
              . . 2540

           

-                        

 
 



 

 
 

กองกลาง 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อการปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงานสารบรรณ แผนงานและ
งบประมาณ การเงินและพัสดุ การประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การ
ประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย ดูแลงานการเข้าร่วมงานพิธีการต่างๆ ทั้งภายในภายนอก 
บริหารจัดระบบเอกสารเรื่องลับ   
  ๑.๑ ภารกิจด้านงานสารบรรณ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพื่อ เสนอ เพื่อการ
สั่งการ  เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ พร้อมเอกสารอ้างอิงเป็นข้อมูลประกอบ  กลั่นกรอง
และตรวจสอบเรื่องต่างๆ เพื่อความถูกต้อง ทั้งด้านกระบวนการ ขั้นตอนวิธีการและระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศและหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามค าวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมก ากับดูระบบการบริหาร
จัดการเอกสารลับ  ควบคุมก ากับดูแลระบบรับ-ส่งไปรษณีย์ 
 ๑.๒ ภารกิจด้านระบบงานสารบรรณ   ควบคุมดูแลระบบรับ-ส่งหนังสือ ภายนอกและภายใน 
ควบคุมดูและระบบการแจ้งเวียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งเวียนทั่วไป ควบคุมดูแลระบบการออก
เลขหนังสือภายนอก-ภายใน ควบคุมดูแลระบบการสืบค้นรายงานการประชุม 
 ๑.๓ ภารกิจด้านการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก ากับดูแลการจัดระเบียบ
วาระการประชุม ศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่เสนอ ตั้งประเด็นอ้างอิงระเบียบข้อบังคับ และหรือมติที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจต้นฉบับเอกสารประชุมกรรมการทุกชุดในความรับผิดชอบ บันทึกการประชุม จัดท ารายงานการ
ประชุม ตรวจทานมิติย่อ ออกหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ และติดตามผล ด าเนินการใน
เรื่องสืบเนื่อง ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องหลังการประชุม  
 ๑.๔ ภารกิจด้านการดูแลห้องประชุม ก ากับดูแล ควบคุม ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการใช้ห้อง
ประชุม ควบคุมดูแลระบบการจองห้องประชุม 
 ๑.๕ ภารกิจด้านงานพิธีการร่วมกับหน่วยงานภายนอกภายใน  ประสานเพื่อมอบหมาย
ด าเนินการอ านวยความสะดวก เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
 ๑.๖ ภารกิจการด้านพัฒนาตามระบบราชการและอื่นๆ ได้แก่  การประกันคุณภาพ การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้  
 ๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานประสานงาน 
 ๒.๑ ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงานประสานงาน แผนงาน
และงบประมาณ การเงินและพัสดุ การบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประชุม
สภามหาวิทยาลัย ประชุมพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การติดต่อประสานงาน



 

 
 

กับบุคคลและเรื่องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนการรับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตาม
ความประสงค์ของหน่วยงานภายในอันก่อให้เกิดผลดีต่องานทางราชการ 
 ๒.๒ การ ประชุม หาสถานที่การประชุมภายในเขตกรุงเทพเพ่ือรองรับการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
และดูแล ควบคุม ความเรียบร้อยในการประชุม  สรุปรายงานการประชุม จดรายละเอียดการประชุม 
จัดเอกสารระเบียบวาระ  เสนอค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย  

๒.๓ งานด้านเอกสาร ก ากับ ควบคุม ดูแล การส่งเอกสารภายใน-ภายนอกหน่วยงานให้เป็นไป
ตามผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  ๒.๔ การติดต่อประสานงาน รองรับการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการในการเข้าร่วมการ
ประชุม การพิจารณาผลอ่านทางวิชาการ กับคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก  ภารกิจการให้บริการ
ต่างๆ  ก ากับ ควบคุม ดูแล การรับส่งผู้บริหาร บุคลากร ของหน่วยงานภายใน-ภายนอก การจอง
ห้องพักของบุคลากร 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 ๓.๑ ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข และ
ติดตามประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  เผยแพร่ 
ผลงานตาม พันธกิจหลัก และนโยบายของมหาวิทยาลัยควบคุม ดูแล แผนงาน งบประมาณ การเงิน 
พัสดุ การปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และประสานหน่วยงานภายใน /ภายนอก  
ในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
 ๓.๒ การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ก าหนดแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ พิจารณา ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปเสนอความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาควบคุมก ากับดูแลระบบส านักงาน และ 
มอบหมายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรงานประชาสัมพันธ์รายงานผู้บังคับบัญชา  
 ๓.๓ การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  ควบคุม ก ากับ ดูแลการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมต่อการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย อาทิ 
สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นพร้อมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน/คณะภายใน และให้ค าปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ 
 ๓.๔ ด้านการประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประสานงานหน่วยงานภายในและนอก     
ในการรับทราบช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประสานงาน
สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์  
 ๓.๕ การติดตามและประเมินผลด้านการประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมน าข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการ
พัฒนางานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ                                     

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยานพาหนะ 
           ก าหนดแผนงาน  มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม 
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปูาหมายและสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงานด้านการให้บริการขอใช้รถยนต์
ราชการเดินทางไปราชการ ด้านการดูแลบ ารุงรักษารถยนต์เบ้ืองต้นและการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่



 

 
 

เล็กๆน้อยๆ ด้านข้อมูลสถิติการใช้รถและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  ด้านธุรการ แผนงานและงบประมาณ
การเงินและพัสดุ การต่อทะเบียนรถยนต์ประจ าปี การจัดท าประกันภัยรถยนต์  
           ๔.๑ การให้บริการใช้รถยนต์ราชการเดินทางไปราชการ ควบคุมดูแลการจัดให้บริการใช้รถยนต์
ราชการ  พิจารณาเอกสารการขอใช้รถยนต์ราชการ  ให้ถูกต้องตามขั้นตอน  ตามประกาศการขอใช้
รถยนต์ส่วนกลางและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพ่ือการสั่งการ ควบคุมดูแลความพร้อม
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถและสภาพพร้อมใช้งานของรถยนต์ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการ
ให้บริการใช้รถยนต์ราชการ 
          ๔.๒ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์  มอบหมายแนะน าในการดูแลบ ารุงรักษารถยนต์
เบื้องต้นในการใช้งานรถยนต์ของพนักงานขับรถ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการดูแลซ่อมบ ารุง
รถยนต์ ตรวจสอบรายการซ่อมบ ารุงตามระยะทางใช้งานและรายการซ่อมแซมช ารุดจากการใช้งานก่อน
เข้าซ่อมบ ารุงและหลังจากซ่อมบ ารุงแล้ว  ด าเนินการในการขออนุมัติซ่อมบ ารุง  ประสานงานและ
ติดตามงานซ่อมกับศูนย์บริการซ่อมรถภายนอก  
           ๔.๓ การบันทึกข้อมูลสถิติการใช้รถยนต์การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและประวัติการซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
จัดเก็บข้อมูลการใช้รถของหน่วยงาน การใช้น้ ามันของรถยนต์และประวัติการซ่อมบ ารุงพร้อมค่าใช้จ่าย  
           ๔.๔  การดูแลการรับ-ส่งหนังสือ ภายในและภายนอก การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ขออนุมัติ
ค่าอาหารท าการนอกเวลา   ด าเนินการท าแผนงานงบประมาณประจ าปี การขอต่อทะเบียนรถยนต์
ประจ าปี การจัดท าประกันภัยรถยนต ์
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กองบริการการศึกษา 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๑.๑ บริหารจัดการระบบธุรการและสารบรรณ 
๑.๒ การเงินและพัสด ุ
๑.๓ แผนงานและงบประมาณ 
๑.๔ ระบบบริหารงานบุคคล 
๑.๕ การประกันคุณภาพ 
๑.๖ การบริหารความเสี่ยงกองบริการการศึกษา 
๑.๗ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานรับเข้าศึกษา 
๒.๑ บริหารจัดการระบบการรับนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการได้แก่ การประชาสัมพันธ์ 

การแนะแนวการเข้าศึกษา การรับสมัครและการประมวลผล 
๒.๒ บริหารจัดการด าเนินงานของศูนย์สอบ GAT PAT และ O - NET 
๒.๓ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
๓.๑ บริหารจัดการระบบ (REG.)  ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ การใช้งานของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียและเฝูาระวังปูองกันความปลอดภัยของระบบ 
๓.๒ บริหารจัดการการจัดตารางเรียนตารางสอบ บันทึกรายวิชาที่เปิดสอน/สอบในแต่ละภาค
การศึกษา 
๓.๓ บริหารจัดการระบบข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียน ข้อมูลการ

ประมวลผลและการส าเร็จการศึกษา 
๓.๔ การบริหารจัดการให้บริการเอกสารทางการศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิข้อมูล/

สารสนเทศ การตรวจกระดาษค าตอบด้วยเครื่อง OMR 
๓.๕ เสนอจัดท า/แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย

และบริบทที่เปลี่ยนแปลง   
       ๓.๖ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริการอาคารเรียนรวม 
๔.๑ บริหารจัดการ การให้บริการการใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมและรายงานผล การ

ให้บริการทุกภาคการศึกษา 
๔.๒ บริหารจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการให้บริการ รวมทั้งมีข้อมูลมีประวัติ

การใช้งานที่เป็นปัจจุบัน 
๔.๓ ช่วยประสาน/สนับสนุนการบันทึกและผลิตสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
๔.๔ ซ่อมบ ารุงสถานที่และอุปกรณ์ของอาคารเรียนรวม 
๔.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กองแผนงาน 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไขและ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงานสารบรรณ แผนงานและงบประมาณ  
การเงินและพัสดุ การประชุมกอง ทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุ การประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน  
การบริหารความเสี่ยง 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานนโยบาย  ยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
 จัดท าแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข  
ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านนโยบาย
และแผนของมหาวิทยาลัย และงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓. งานสารสนเทศและติดตามผล 
 ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข  และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ๓.๑ ในด้านการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เช่น นักศึกษา/บุคลากร/งบประมาณ/อาคารสถานที่/
บริการวิชาการ/วิจัย/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/หลักสูตรและอื่นๆ 
 ๓.๒ ศึกษาด าเนินงานวิจัยสถาบันให้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เช่น ศึกษาค่าใช้จ่าย
ต่อหัว ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ๓.๓ ประสานงาน อ านวยการ การจัดท ารายงานประจ าปีกับหน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่  
 ๓.๔ ด าเนินการงานการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยและส านักงานอธิการบดี และ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และการควบคุมภายใน 
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กองคลัง 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 ๑. ๑ ด้านความรู้ความสามารถ  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะและประสบการณ์ในงานด้านการบริหารทั่วไป ระดับ ๔ (สูงมาก) 
จากมาตรวัด ๕ ระดับ รวมทั้งจะต้องศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องจากการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือการพัฒนาระบบงานให้ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกด้าน และต้องสามารถตัดสินในหรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากงานที่มีความ
ซับซ้อนยุ่งยากสูงมากได้ โดยมีขอบเขตงานกว้างขวางระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายเพิ่มเติม และจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑) ความรู้ความสามารถทางด้านการบริหาร จะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัด
แผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ และจัดท าแผนการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอย่างแท้จริง 
  ๒ ) ความรู้ความสามารถด้านการให้บริการ จะต้องสามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
ด้านการเงินการคลังแก่ผู้บริหาร ผู้รับบริการ และประสานความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกัน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลักษณะเครือข่าย กัลยาณมิตร จิตอาสา
และพึ่งพาได้ ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
  ๓ ) ความรู้ความสามารถทางด้านยุทธศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในแต่ละด้าน และที่ส าคัญจะต้องน ายุทธศาสตร์และนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบรรลุพันธกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน 
  ๔ ) ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กฎ ระเบียบงบประมาณแผ่นดิน และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ระเบียบสารสนเทศอื่นๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ๕ ) วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานสถานะทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และเสนอแนะผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแนวโน้มทางการเงิน ต่อผู้บริหาร
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ๖ ) มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ UBUFMIS, GFMIS AND e-Gp 
  ๗ ) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษาองค์ ๘ และการ
บริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ความเสี่ยง และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 
  ๘ ) มีความช านาญในเรื่องการเขียนรายงานการประชุมแบบมืออาชีพ 
  ๙ ) มีความรู้ความสามารถและเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นอย่างดี 
 ๑.๒ ด้านพฤติกรรม 
  ๑ ) พฤติกรรมส าหรับต าแหน่งหัวหน้างานประกอบด้วย สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การ
ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน ศักยภาพในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง การ



 

 
 

ควบคุมภายใน การสอนงานและการมอบหมายงาน จะต้องอยู่ในระดับที่ ๔ (สูงมาก) จากมาตรวัด      
๕ ระดับ 
  ๒ ) พฤติกรรมหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญ ในงานอาชีพการยึดมั่นความถูกต้องและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม จะต้องอยู่ในระดับ
ที่ ๔ (สูงมาก) จากมาตรวัด ๕ ระดับ 
 ๑.๓ Position Description  

มีอ านาจควบคุมสั่งการตามแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานและมอบหมายงานในรอบ ๖ 
เดือน และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานเงินรายได้และหัวหน้างานการเงินและงบประมาณ 
 ๒.๑  ด้านความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะและประสบการณ์ในงานด้านการเงินและบัญชีสูงระดับ ๔ (สูง
มาก) จากมาตรวัด ๕ ระดับ รวมทั้งจะต้องศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องจากการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือการพัฒนาระบบงานให้ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกด้าน และต้องสามารถตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากงานที่มีความ
ซับซ้อน ยุ่งยากมากได้ โดยมีขอบเขตความกว้างขวางในระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือตามที่
ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม และจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑) ความรู้ความสามารถทางด้านการบริหาร จะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัด
แผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ และจัดท าแผนการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอย่างแท้จริง 
  ๒ ) ความรู้ความสามารถด้านการให้บริการ จะต้องสามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
ด้านการเงินการคลังแก่ผู้บริหาร ผู้รับบริการ และประสานความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกัน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลักษณะเครือข่าย กัลยาณมิตร จิตอาสา
และพึ่งพาได้ ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
  ๓ ) ความรู้ความสามารถทางด้านยุทธศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในแต่ละด้าน และที่ส าคัญจะต้องน ายุทธศาสตร์และนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบรรลุพันธกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน 
  ๔ ) ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กฎ ระเบียบงบประมาณแผ่นดิน และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ระเบียบสารสนเทศอื่นๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ๕ ) มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ UBUFMIS, GFMIS AND e-Gp 
 ๒.๒ ด้านพฤติกรรม 
  ๑ ) พฤติกรรมส าหรับต าแหน่งหัวหน้างานประกอบด้วย สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การ
ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน ศักยภาพในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง การ
ควบคุมภายใน การสอนงานและการมอบหมายงาน จะต้องอยู่ในระดับที่ ๔ (สูงมาก) จากมาตรวัด      
๕ ระดับ 



 

 
 

  ๒ ) พฤติกรรมหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญ ในงานอาชีพการยึดมั่นความถูกต้องและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม จะต้องอยู่ในระดับ
ที่ ๔ (สูงมาก) จากมาตรวัด ๕ ระดับ 
 ๒.๓ Position Description  
  มีอ านาจควบคุมสั่งการตามแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานและมอบหมายงานในรอบ ๖ 
เดือน และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานพัสดุ 
 ๓.๑  ด้านความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะและประสบการณ์ในงานด้านการเงินและบัญชีสูงระดับ ๔ (สูง
มาก) จากมาตรวัด ๕ ระดับ รวมทั้งจะต้องศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องจากการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือการพัฒนาระบบงานให้ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกด้าน และต้องสามารถตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากงานที่มีความ
ซับซ้อน ยุ่งยากมากได้ โดยมีขอบเขตความกว้างขวางในระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือตามที่
ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม และจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑) ความรู้ความสามารถทางด้านการบริหาร จะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัด
แผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ และจัดท าแผนการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอย่างแท้จริง 
  ๒ ) ความรู้ความสามารถด้านการให้บริการ จะต้องสามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
ด้านการเงินการคลังแก่ผู้บริหาร ผู้รับบริการ และประสานความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกัน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลักษณะเครือข่าย กัลยาณมิตร จิตอาสา
และพึ่งพาได้ ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
  ๓ ) ความรู้ความสามารถทางด้านยุทธศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในแต่ละด้าน และที่ส าคัญจะต้องน ายุทธศาสตร์และนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบรรลุพันธกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน 
  ๔ ) ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กฎ ระเบียบงบประมาณแผ่นดิน และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ระเบียบสารสนเทศอื่นๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ๕ ) มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ UBUFMIS, GFMIS AND E-GP 
เป็นอย่างดี 
 ๓.๒ ด้านพฤติกรรม 
  ๑ ) พฤติกรรมส าหรับต าแหน่งหัวหน้างานประกอบด้วย สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การ
ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน ศักยภาพในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง การ
ควบคุมภายใน การสอนงานและการมอบหมายงาน จะต้องอยู่ในระดับที่ ๔ (สูงมาก) จากมาตรวัด       
๕ ระดับ 



 

 
 

  ๒ ) พฤติกรรมหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญ ในงานอาชีพการยึดมั่นความถูกต้องและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม จะต้องอยู่ในระดับ
ที่ ๔ (สูงมาก) จากมาตรวัด ๕ ระดับ 
 ๓.๓ Position Description  

มีอ านาจควบคุมสั่งการตามแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานและมอบหมายงานในรอบ ๖ 
เดือน และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบัญชี 
 ๔.๑  ด้านความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะและประสบการณ์ในงานด้านการเงินและบัญชีสูงระดับ ๔ (สูง
มาก) จากมาตรวัด ๕ ระดับ รวมทั้งจะต้องศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องจากการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือการพัฒนาระบบงานให้ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกด้าน และต้องสามารถตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากงานที่มีความ
ซับซ้อน ยุ่งยากมากได้ โดยมีขอบเขตความกว้างขวางในระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือตามที่
ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม และจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑) ความรู้ความสามารถทางด้านการบริหาร จะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัด
แผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ และจัดท าแผนการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอย่างแท้จริง 
  ๒ ) ความรู้ความสามารถด้านการให้บริการ จะต้องสามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
ด้านการเงินการคลังแก่ผู้บริหาร ผู้รับบริการ และประสานความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกัน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลักษณะเครือข่าย กัลยาณมิตร จิตอาสา
และพึ่งพาได้ ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
  ๓ ) ความรู้ความสามารถทางด้านยุทธศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในแต่ละด้าน และที่ส าคัญจะต้องน ายุทธศาสตร์และนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบรรลุพันธกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน 
  ๔ ) ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กฎ ระเบียบงบประมาณแผ่นดิน และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ระเบียบสารสนเทศอื่นๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ๕ ) วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานสถานะทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และเสนอแนะผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแนวโน้มทางการเงิน ต่อผู้บริหาร
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ๖ ) มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ UBUFMIS, GFMIS 
 ๔.๒ ด้านพฤติกรรม 
  ๑ ) พฤติกรรมส าหรับต าแหน่งหัวหน้างานประกอบด้วย สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การ
ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน ศักยภาพในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง การ
ควบคุมภายใน การสอนงานและการมอบหมายงาน จะต้องอยู่ในระดับที่ ๔ (สูงมาก) จากมาตรวัด      
๕ ระดับ 



 

 
 

  ๒ ) พฤติกรรมหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญ ในงานอาชีพการยึดมั่นความถูกต้องและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม จะต้องอยู่ในระดับ
ที่ ๔ (สูงมาก) จากมาตรวัด ๕ ระดับ 
 ๔.๓ Position Description  

มีอ านาจควบคุมสั่งการตามแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานและมอบหมายงานในรอบ ๖ 
เดือน และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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กองการเจ้าหน้าที่ 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงาน สารบรรณ แผนงานและ
งบประมาณ  การเงินและพัสดุ การจัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากร การออกหนังสือรับรอง การประชุม
ของกอง ทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุ  การประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง  การ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การ
ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารอัตราก าลัง 
  ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงาน วิเคราะห์และวางแผนกรอบ
อัตราก าลัง   สรรหา บรรจุแต่งต้ัง การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน ประกันสังคม โอน/ย้าย/ยืมตัว    
จดท าข้อบังคับ/ระเบียบ หลักเกณฑ/์ประกาศ การขอยกเว้นการตรวจเลือกเป็นทหาร การขอก าหนด
ต าแหน่งให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง/ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพชั่วคราว การเลื่อนต าแหน่ง ค าสั่งแต่งตั้ง
ต่างๆ  

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงาน ด้านการปฐมนิเทศ  การพัฒนา
บุคลากรได้แก่ การจัดทุนการศึกษา การลาศึกษา การฝึกอบรม การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนค่าจ้างประจ า การเลื่อนค่าจ้าง
ชั่วคราว 

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร 
  ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงาน ทะเบียนประวัติบุคลากร 
ฐานข้อมูลและสารสนเทศบุคลากร เกษียณอายุราชการ การต่อเวลาราชการ บ าเหน็จบ านาญ กองทุน 
กบข./กสจ. การลา/ควบคุมวันลา/การลาอุปสมบท การตรวจสอบคุณวุฒิ การตรวจสอบประวัติบุคคล 

๕. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานสวัสดิการ 
  ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงาน ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย 



 

 
 

สวัสดิการด้านสุขภาพ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการ สวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ การ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การสรรหาบุคลากรดีเด่น การขอพระราชทานเพลิงศพ 

๖. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงาน ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตรวจสอบและจัดท าข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล รณรงค์
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การจัดท าข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ การประเมินการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม 

ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานภายในส านักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ดังนี ้
 ๑. ๑ สอบทานการปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในที่ก าหนด 
 ๑.๒ จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 ๑.๓ ควบคุม ดูแลและให้ค าแนะน าช้ันต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในส านักงาน
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบราชการ 
 ๑.๔ กลั่นกรองเอกสารของหน่วยงานก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
 ๑.๕ ติดตามการด าเนินงานต่าง ๆ ที่บุคลากรของส านักงานตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการ เพ่ือให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๖ ลงนามเอกสารแจ้งเวียนเพ่ือทราบถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กรณีผู้บริหารมี
ความเห็นแล้ว 
 ๑.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานส านักงานตรวจสอบภายใน 
 ๒.๑ รับผิดชอบในการจัดท าแผนงาน โครงการและตัวชี้วัดการด าเนินงานของส านักงานให้
เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ในระดับที่สูงกว่า 
 ๒.๒ ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของส านักงาน 
ตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี และด าเนินการติดตามผลการด าเนินการและประเมินผลตาม
ดัชนีชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 ๒.๓  ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในและ
ฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของส านักงาน 
 ๒.๔ ก ากับดูแล ตรวจสอบและสนับสนุนด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น 
อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์ให้เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
 ๒.๕ ให้ข้อคิดเห็น ค าแนะน า ชี้แจงและตอบปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปของ
ส านักงาน ให้กับบุคคลทั่วไปให้เข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน ์
 ๒.๖ ก ากับดูแลและตรวจสอบการจัดท ารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย และการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน 
 ๒.๗ รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และ
แผนการตรวจสอบระยะยาว 



 

 
 

 ๒.๘ ตรวจสอบ วิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเงินและ
บัญชี การด าเนินงาน การจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (ระดับส่วนงานย่อยและ
ระดับมหาวิทยาลัย) และการตรวจสอบพิเศษต่าง ๆ ในประเด็นที่ส าคัญ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ก่อน
น าเสนอหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในพิจารณา 
 ๒.๙ ก ากับดูแล ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 ๒.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 ๒.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได ้
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ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
 
๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานส านักงาน 
 ก าหนดแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในส านักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๑. ๑ ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบราชการ 
 ๑.๒ กลั่นกรองเอกสารของหน่วยงานก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
 ๑.๓ ติดตามการด าเนินงานต่างๆ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ ลงนามเอกสารแจ้งเวียนถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กรณี ผู้บริหารมีความเห็นแล้ว 
และให้แจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ 
 ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 ๒.๑ ก าหนดแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในส านักงานด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๒.๒ ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปในส านักงาน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งาน
บริหารแผนปฏิบัติงาน งานบริหารงบประมาณ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติของหน่วยงาน งานประกัน
คุณภาพ และงานประชุมของส านักงาน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานพัฒนาระบบและกลไก 
 ๓.๑ ก าหนดแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง (ก .พ.ร.) เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๓.๒ ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง (ก.พ.ร.)  ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบคุณภาพอื่นตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ให้คณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเปูาหมายและได้รับการรับรองคุณภาพเช่น การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร 
การพัฒนาทักษะผู้ประเมินคุณภาพภายใน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพที่ก าหนด จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า คณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย เป็นต้น  



 

 
 

 ๓.๓ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ส านักงานอธิการบดี 

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ 
 ๔.๑  ก าหนดแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผลและสารสนเทศ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๔.๒ ปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผลและสารสนเทศ ตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง (ก.พ.ร.)           
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  เพื่อให้การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง (ก.พ.ร.) มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อระยะเวลา    
ที่หน่วยงานภายนอกก าหนด รวมทั้งรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก เช่น การพัฒนา
ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลและการจัดท ารายงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนา
ระบบและกลไกสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดท า
รายงานการประเมินตนเองในระดับคณะ/หน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรวบรวมข้อมูล 
เอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
และการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   
 ๔.๓ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น การติดตามประเมินผลและสารสนเทศของส านักงาน
อธิการบดี 
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในส านักสภามหาวิทยาลัย 

ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้

๑.๑ ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบราชการ 

๑.๒ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และแก้ไขเพิ่มเติม 

๑.๓ กลั่นกรองเอกสารของหน่วยงานก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
๑.๔ ติดตามการด าเนินงานต่างๆ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเพื่อให้

แล้วเสร็จตามก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๕ ลงนามเอกสารแจ้งเวียนเพ่ือทราบถึงหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  กรณีผู้บริหารมีความเห็น

แล้ว 
๑.๖ ควบคุมดูแลการจัดประชุมและประสานงานพร้อมรับผิดชอบในการท าระเบียบวาระการ

ประชุม   
๑.๗ ตรวจสอบการติดตามการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือ

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยน าไปปฏิบัติและรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานดังกล่าวต่อสภา
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

๑.๘ ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และส่วนงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

๑.๙ ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรองประเด็นและข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย 

๑.๑๐ ด าเนินการก าหนดและจัดรูปแบบโครงสร้าง พันธกิจ และขอบเขตหน้าที่ของส านักงาน  
๑.๑๑ วางระบบการบริหารจัดการภายในส านักงาน  
๑.๑๒ จัดท าแผนภูมิโครงสร้างอัตราก าลัง 
๑.๑๓ รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง กับการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
๑.๑๔ ตรวจสอบการจัดท าเว็บไซต์  ดูแลและปรับปรุงข้อมูลของส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ร่วมกับงานจัด  ประชุม และประสานงาน  
๑.๑๕ ตรวจสอบการจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
๑.๑๖ เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๑.๑๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 
 



 

 
 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานงานบริหารทั่วไป 
 ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้

๒.๑ ควบคุมดูแลงานธุรการ เอกสารเข้า – ออก   
๒.๒ ควบคุมดูแลการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจ าปี 
๒.๓ ควบคุมและตรวจสอบบัญชีรายรับ – รายจ่ายของส านักงานสภาสมหาวิทยาลัย 
๒.๔ ควบคุมดูแลในการขออนุมัติจัดและประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
๒.๕ ควบคุมดูแลเรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในส านักงาน   
๒.๖ ควบคุมดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗ ควบคุมดูแลงานควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ในหน่วยงาน 
๒.๘ การรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
๒.๙ ดูแลจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุม   
๒.๑๐ ดูแลการจัดท ารายงานประจ าป ี
๒.๑๑ ดูแลการจัดท าวารสาร 
๒.๑๒ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ก าหนดแผนงาน มอบหมาย  ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้

๓.๑ ควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  
๓.๒ ควบคุมดูแลเรื่องหนังสือเชิญประชุม   
๓.๓ ควบคุม ตรวจสอบ การเตรียมเรื่อง  เตรียมการส าหรับการประชุม  ระเบียบวาระการ

ประชุม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ  
๓.๔ ควบคุมดูแลการจัดท าแฟูมประชุมสภามหาวิทยาลัย  และการจัดท ารายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย   
๓.๕ ตรวจสอบการติดตามการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือ

หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยน าไปปฏิบัติและรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานดังกล่าวต่อสภา
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

๓.๖ ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรองประเด็นและข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย 
 ๓.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
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ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

๑. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม  
ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนดและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๑. ๑ ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อยตามระเรียบราชการ 

๑.๒ กลั่นกรองเอกสารของหน่วยงานก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
๑.๓ ติดตามการด าเนินงานต่างๆ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  

เพื่อให้แล้วเสร็จตามก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๔ ลงนามเอกสารแจ้งเวียนเพ่ือทราบถึงหน่วยงานในมหาวิทยาลัย กรณีผู้บริหารมีความเห็น

แล้ว 
๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ในส านักงานกฎหมายและนิติการ 
๒.๑ งานบริหารทั่วไป  ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า  

ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ก ากับดูแลงานสาร
บรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารงานงบประมาณและแผนงานปฏิบัติราชการ งานการเงินและ
พัสดุ ดูแลการจัดประชุมของหน่วยงาน ทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ การ
ประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับการแต่งตั้ง 

๒.๒ งานนิติกรรมสัญญา ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา  
แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ก ากับ
ดูแลตรวจสอบการจัดท านิติกรรมสัญญา อาทิ สัญญาทางพัสดุ สัญญาเช่าต่างๆ สัญญากู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษา และสัญญาอื่นๆ หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย   ติดตามเร่งรัดผู้กระท าผิดสัญญาให้
ชดใช้ค่าเสียหาย  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง 

๒.๓ งานคดี ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ก ากับดูแลงานด้านคดีแพ่ง  
คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และคดีอื่นๆของมหาวิทยาลัย  ตรวจสอบ รวบรวมข้อเท็จจริง
พยานหลักฐานเพื่อด าเนินการทางคดีร่วมกับพนักงานสอบสวน และ พนักงานอัยการ การด าเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ติดตามและประสานงานการด าเนินคดี เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง 



 

 
 

๒.๔ งานกฎหมาย  ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า  
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  พร้อมทั้งควบคุม ก ากับดูแล ร่างหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานกฎหมาย เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดท าสถิติประกอบการพิจารณา  ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหา
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาทาง
แก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน  จัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่
บุคลากรมหาวิทยาลัย  ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทางด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับการแต่งต้ัง 

๒.๖ งานวินัย ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง
แก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  พร้อมทั้งควบคุม ก ากับดูแลงาน
สอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  การ
ร้องทุกข์  หรืออุทธรณ์ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใสและเป็นธรรม เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีหน้าที่วางแผน บริหารจัดการ ประสานงาน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุมดูแล 

ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า ติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาตามภาระหน้าที่ของ
ส านักงาน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.๑ ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานและผู้เกี่ยวข้องใน
มหาวิทยาลัยให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒ พิจารณากลั่นกรอง เสนอข้อมูล ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในส านักงานต่อผู้บริหาร 

๑.๓ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของงานต่าง ๆ ในส านักงานให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

๑.๔ ลงนามเอกสารเพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยรับทราบหรือปฏิบัติใน
กรณีที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติแล้ว 

๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายตามการมอบหมายงานทุก ๖ เดือน 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารทั่วไป  
 มีหน้าที่บริหารจัดการ ด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานด้านธุรการ สารบรรณ  งบประมาณ แผน การเงิน พัสดุ บริหารงานบุคคล 
บริหารงานวิชาการ  การจัดประชุม อบรม สัมมนาของส านักงาน  การก ากับควบคุม รายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง  การพัฒนาปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศเว็บไซท์ของ
ส านักงาน จัดท าและรวบรวมประกาศ ค าสั่ง พระราชกฤษฎีกาทางวิชาการ  ฐานข้อมูล 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร  
 มีหน้าที่บริหารจัดการ ด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานด้านการวางแผนการก ากับดูแล ควบคุม การติดตาม การบริหารหลักสูตรและ
การพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน TQF การรายงานการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ISCED/สยส. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร จัดท าคู่มือการศึกษา
และหลักสูตรปริญญาตรี  การรับรองคุณวุฒิปริญญา การเทียบโอนหลักสูตรรายวิชา 

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานศึกษาทั่วไป  
  มีหน้าที่บริหารจัดการ ด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประสาน ก ากับ ดูแล พัฒนา การจัดการหลักสูตรวิชา 
ศึกษาทั่วไปให้ได้มาตรฐาน TQF การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป การ
ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  การประสานงานกับ
หน่วยงานและเครือข่าย เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย และวิชาศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย   การจัดท า
และพัฒนาคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 



 

 
 

๕. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานสหกิจศึกษา 
  มีหน้าที่บริหารจัดการ ด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประสาน ก ากับ ดูแล พัฒนา การจัดการสหกิจศึกษา
ให้ ได้มาตรฐาน TQF การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสหกิจศึกษาของคณะ/หลักสูตรต่าง ๆ  
การประสานกับคณะ/หลักสูตร/สถานประกอบการและเครือข่ายสหกิจศึกษา  พัฒนาปรับปรุงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลการจัดสหกิจของมหาวิทยาลัย  (จ านวนนักศึกษา หลักสูตร รายวิชา สถานประกอบการ)  
การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการประเมินสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
การอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสหกิจศึกษา  พัฒนาปรับปรุงคู่มือสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๖. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 มีหน้าที่บริหารจัดการ ด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนา
อาจารย์และการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในด้านต่าง ๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ คอวท.แห่งประเทศไทย  โครงการอาจารย์ดีเด่น อาจารย์ต้นแบบ  การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาและให้บริการระบบ D๔LP การพัฒนาระบบ TQF MAPPER การอบรม เผยแพร่และช่วยเหลือ
การน านวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนไปใช้ การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการประเมินการใช้
ระบบ 
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ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
 
 

ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานประสาน นโยบาย จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับ
คณะต่าง ๆ รวมทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบงานทะเบียนบัณฑิตศึกษา งาน
มาตรฐานการศึกษาและวิทยานิพนธ์ รักษามาตรฐานทางวิชาการ พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการผลิต
บัณฑิต ทุนการศึกษา ทุนวิจัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา สารสนเทศการศึกษา รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา ดูแลก ากับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานทางวิชาการ 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา     
 มีหน้าที่วางแผน บริหารจัดการ ประสานงาน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุมดูแล 
ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า ติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาตามภาระหน้าที่ของ
ส านักงาน  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 ๑. ๑ ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานและผู้เกี่ยวข้องใน
มหาวิทยาลัยให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๒ พิจารณากลั่นกรอง เสนอข้อมูล ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในส านักงานต่อผู้บริหาร 
 ๑.๓ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของงานต่าง ๆ ในส านักงานให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 ๑.๔ ลงนามเอกสารเพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยรับทราบหรือปฏิบัติใน
กรณีที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติแล้ว 
 ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย เป็นครั้งๆ ตามค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารทั่วไป  
 มีหน้าที่บริหารจัดการ ด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการ สารบรรณ แผนและงบประมาณ จัดท าค าขอ
งบประมาณ การเงิน พัสดุ บริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้บริการยืมและคืนหนังสือ/
เอกสาร บริหารงานการจัดประชุม อบรม สัมมนาของส านักงาน การก ากับควบคุม และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานทะเบียนบัณฑิตศึกษา  
 มีหน้าที่บริหารจัดการ ด าเนินงาน  ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานด้านการวางแผน การก ากับดูแลควบคุม การติดตามเกี่ยวกับ งานทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา งานทะเบียนประวัติ งานรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผนการรับ
นักศึกษา ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ออกเลขรหัสนักศึกษา ด าเนินการลงทะเบียน เพ่ิม-ถอนรายวิชา 
ประมวลผล การเทียบโอนหลักสูตรรายวิชา ตรวจสอบข้อมูลด้านทะเบียนและผลการเรียน ประกาศ
สถานภาพนักศึกษา รักษา สถานภาพและคืนสถานภาพนักศึกษา ตรวจสอบการขออนุมัติการส าเร็จ
การศึกษา จัดท าทะเบียนประวัติ ผังหลักสูตรและรายวิชา ดูแลฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ระบบ
ฐานข้อมูลหลักสูตร รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศเว็บไซต์ของส านักงาน 
 



 

 
 

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานวิชาการ   
 มีหน้าที่บริหารจัดการ  ด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมการผลิตบัณฑิต 
มีขอบข่ายและภาระงานเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ  งานประชุมวิชาการ  วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
วิชาการ  การจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการศึกษา ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ดูแลงานทุนการศึกษาและทุนวิจัย การ
สนับสนุนการเสนอผลงานทางการศึกษาในการประชุมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา รวบรวมข้อมูลทุนวิจัยและเผยแพร่ จัดท าวิจัยและส ารวจข้อมูลเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมการผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ  ติดตามและประเมินผลบัณฑิต งานประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดการความรู้ (KM) งานบริหารความเสี่ยง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ทคบร., สคบท.ฯลฯ) 
จัดท าคู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีส านักงาน 

๕. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานมาตรฐานการศึกษาและวิทยานิพนธ์     
 มีหน้าที่บริหารจัดการ ด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิทยานิพนธ์ มีขอบข่ายและภาระ
งานในการปฏิบัติงานและดูแลกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสกอ.ก าหนด ตรวจสอบและด าเนินการจัดท าประกาศค าสั่งทาง
วิชาการ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พัฒนามาตรฐานวิทยานิพนธ์ในการ จัดท า
โปรแกรมการพิมพ์และคู่มือวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ  ประสานงานและตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ จรรยาบรรณนักวิจัยและลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์เพื่อ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การน าเสนอผลงาน/การสอบวิทยานิพนธ์ รวบรวมข้อบังคับระเบียบประกาศ 
ค าสั่งทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ การสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ การอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
๑.บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุมดูแลงานสารบรรณ แผนงานและงบประมาร
ของหน่วยงาน การเงินและพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดประชุมของหน่วยงาน งานรับรองและพิธีการ การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานส่งเสริมและประสานงานวิจัย 
 ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุมดูแลงานแผนและงบประมารการวิจัย การ
พัฒนาทักษะและจรรยาบรรณของนักวิจัย งานมาตรฐานการวิจัยตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่และ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ประสานงานศูนย์เครื่องมือเพื่อการวิจัย งานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า ระบบ
สารสนเทศด้านการวิจัยเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุมดูแลงานแผนและงบประมารการบริการ
วิชาการแก่สังคม การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ การพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชนเพ่ือให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการค าปรึกษา
และข้อมูลเชิงวิชาการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุมดูแลงานแผนและงบประมาณการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ การพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานพิพิธภัณฑ์พื้นเมือง
อุบลราชธานี เฮือนพื้นบ้านอีสาน ระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 



 

 
 

๕. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
 ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุมดูแลงานแผนและงบประมาณอุทยาน
วิทยาศาสตร์ การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อ
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบ่มเพาะธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ งานออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
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ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
 
๑. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุมดูแล 
และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนดและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้

๑.๑ ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าช้ันต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบคลากรในหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบราชการ 

๑.๒ กลั่นกรองเอกสารของหน่วยงานก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
๑.๓ ติดตามการด าเนินงานต่างๆที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จตาม

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๔ ลงนามเอกสารแจ้งเวียนเพ่ือทราบถึงหน่วยงานในมหาวิทยาลัย กรณีที่ผู้บริหารมีความเห็น

แล้ว 
๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงานสารบรรณ แผนงานงบประมาณ 
การเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคล การจัดประชุม และการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้

๒.๑ ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การเงินและ
พัสดุ การบริหารงานบุคคล การจัดประชุม และการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  

๒.๒ กลั่นกรองเอกสารการเบิกจ่าย จัดซื้อ-จัดจ้าง ของหน่วยงานก่อนน าเสนอผู้บริหาร
ตามล าดับขั้น 

๒.๓ ควบคุมดูแลการจัดประชุมภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๒.๔ ควบคุมดูแลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ตามระเบียบราชการ เช่น การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง การจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
และการลา เป็นต้น 

๒.๕ ควบคุมดูแลการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และตรวจสอบบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์
คงเหลือประจ าปี 

๒.๖ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม

ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงานด้าน การประสานงาน



 

 
 

ด้านความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การจัดงานพิธี
การ/รับรองอาคันตุกะ การสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
การจัดท าเว็บไซต์ของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาษาอังกฤษ) 
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทุนเวียน การอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและ
บุคลากรที่จะเดินทางไปต่างประเทศ การออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ และการด าเนินการเกี่ยวกับ
ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศของหน่วยงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่ก าหนดและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑ ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน การประสานงานด้าน
ความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การจัดงานพิธีการ/
รับรองอาคันตุกะ การสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การ
จัดท าเว็บไซต์ของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาษาอังกฤษ) การ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทุนเวียน การอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรที่
จะเดินทางไปต่างประเทศ การออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ และการด าเนินการเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศของหน่วยงาน   

๓.๒ กลั่นกรองเอกสารที่เกี่ยวข้องตามภาระงานก่อนน าเสนอผู้บริหารตามล าดับขั้น 
๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. บทบาทและหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ 
 ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษานานาชาติ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ดูแลงานด้านดูแลการ
ด าเนินงานด้านการดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ อาทิเช่น นักศึกษาทุนรัฐบาลไทย
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ทุน สพร.) และทุนพระราชทานแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และนักศึกษาต่างชาติอื่นๆ การด าเนินงานด้าน
การจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้นต่างๆต่างๆเพ่ือรองรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ของชาวต่างชาติ และกลั่นกรองเอกสารของงานก่อนน าเสนอผู้บริหารตามล าดับขั้น เป็นต้นโดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี ้

๔.๑ ควบคุมดูแลการด าเนินงานด้านการดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ อาทิ
เช่น นักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ทุน สพร.) และทุน
พระราชทานแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ
นักศึกษาต่างชาติอื่นๆ เป็นต้น 

๔.๒ ควบคุมดูแลการด าเนินงานด้านการจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้นต่างๆต่างๆเพื่อรองรับ
การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของชาวต่างชาต ิ

๔.๓ ควบคุมดูแลการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ให้กับ
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๔.๔ กลั่นกรองเอกสารของงานก่อนน าเสนอผู้บริหารตามล าดับขั้น 
๔.๕ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
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ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
๑. บทบาทหน้าที่หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ  
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมทั้ง ๗ งาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจและแผนปฏิบัติงานวางไว้ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑.๑ ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าช้ันต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบราชการ 
 ๑.๒ กลั่นกรองเอกสารของหน่วยงานก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
 ๑.๓ ติดตามการด าเนินงานต่าง ๆ ที่หัวหน้างานและบุคลากรของหน่วยงานได้รับหมอบหมาย
ให้ด าเนินการ เพื่อให้แล้วเสร็จตามก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑.๔ ลงนามเอกสารแจ้งเวียนเพ่ือทราบถึงหน่วยงานในมหาวิทยาลัย กรณีผู้บริหารมีความเห็น
แล้ว 
 ๑.๕  จัดท าข้อมูลสรุปแผนงานประจ าปีของแต่ละงานที่สังกัดส านักงานบริหารกายภาพ              
เพื่อจัดท างบประมาณในการบริหารจัดการตามภารกิจของแต่ละงาน  รวมทั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสาธารณูปโภคเพื่อที่จะน ามาใช้บริหารจัดการระบบให้สามารถรองรับการขยายตัวของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๑.๖  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (รองอธิการบดีฝุายบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม) 

๒. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 ก าหนดแนวนโยบายตามพันธะกิจหลักในหน่วยงาน เพื่อน าสู่การปฏิบัติ อาทิ การวางแผน 
วิเคราะห์ วิจัย จัดท าความเห็น สรุปรายงาน ปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชา  เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 ๒.๑ ดูแลงานด้านสารบรรณ แผนงานและงบประมาณ การเงินพัสดุ การรับ ส่งหนังสือ 
ทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุ การประชุมส านักงาน การประชุมคณะกรรมการด้านระบบสาธารณูปโภค ให้
เป็นตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๒ ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๓ จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีของงานบริหารงานทั่วไป  
 ๒.๔ ดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน ทุกๆ ๖  เดือน 
 ๒.๖ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 



 

 
 

๓. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานซ่อมบ ารุง 
 ศึกษาแนวนโยบายตามพันธะกิจหลักในหน่วยงาน เพื่อน าสู่การปฏิบัติ อาทิ การวางแผน
วิเคราะห์ วิจัย จัดท าความเห็น สรุปรายงาน ปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 ๓.๑ ดูแลการซ่อมบ ารุงสิ่งก่อสร้าง ลานจอดรถ ถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ า ให้มีอายุใช้งาน
และสภาพการใช้งานและสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
มหาวิทยาลัย  
  ๓.๒ ให้ค าปรึกษางานด้านโยธาฯ ซ่อมบ ารุงดูแลอาคารตลอดจนระบบสาธารณูปโภค 
 ๓.๓ ดูแลทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ประจ าหน่วยงาน 
 ๓.๔ จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีของงานซ่อมบ ารุง เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๕  ดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ       
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๓.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน ทุกๆ ๖ เดือน 
 ๓.๗ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๔. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานไฟฟ้าและโทรศัพท์ 
 ศึกษาแนวนโยบายตามพันธะกิจหลักในหน่วยงาน เพื่อน าสู่การปฏิบัติ อาทิ การวางแผน
วิเคราะห์ วิจัย จัดท าความเห็น สรุปรายงาน ปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 ๔ .๑ ดูแลตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟูาแรงสูง – แรงต่ า ระบบโทรศัพท์ 
เครื่องปรับอากาศ  ลิฟต์ ภายในมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๒  ดูแลและบ ารุงสถานีไฟฟูาย่อย  ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๓  ดูแลการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟูาแสงสว่างประจ าอาคาร ถนน สนามกีฬา อุปกรณ์ควบคุม
และตัดตอนทางไฟฟูาตามอาคาร ระบบโทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ระบบไฟฟูาส ารอง ให้มีอายุ
ใช้งานและสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔.๔  ด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติก าหนด 
 ๔.๕  ดูแลตรวจสอบและรายงานข้อมูลการใช้กระแสไฟฟูา ค่ากระแสไฟฟูา  การใช้โทรศัพท์
ของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนหอพักนักศึกษาและเอกชนที่ขอใช้พลังงานไฟฟูาของมหาวิทยาลัย  
 ๔.๖  ดูแลทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ประจ าหน่วยงาน 
 ๔.๗  จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีของงานงานไฟฟูาและโทรศัพท์ เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของมหาวิทยาลัย  
           ๔.๘  ดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และแผนงาน/โครงการ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๔.๙  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน ทุก ๆ ๖ เดือน 
  ๔.๑๐  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 



 

 
 

๕. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล 
 ศึกษาแนวนโยบายตามพันธะกิจหลักในหน่วยงาน เพื่อน าสู่การปฏิบัติ อาทิ การวางแผน
วิเคราะห์ วิจัย จัดท าความเห็น สรุปรายงาน ปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชา  เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 ๕.๑ ดูแลการผลิตน้ าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๒  ดูแลการซ่อมบ ารุงระบบสุขาภิบาล  ระบบท่อส่ง – จ่ายน้ าประปา และครุภัณฑ์ประจ า
หน่วยงาน ให้มีอายุการใช้งาน และสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความต้องการ
ของมหาวิทยาลัย 
 ๕.๓  ดูแลแหล่งน้ าดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปา 
 ๕.๔  ดูแลทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ประจ าหน่วยงาน 
 ๕.๕  ดูแลระบบการจ่ายน้ าดิบเพื่อการเกษตร 
 ๕.๖  ดูแลการจดบันทึกข้อมูลการใช้น้ าประปา 
 ๕.๗  ช่วยออกแบบและประมาณราคา งานการก่อสร้าง/ต่อเติม  ที่เกี่ยวกับระบบประปาและ
สุขาภิบาลตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕.๘ จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีของงานประปาและสุขาภิบาล เพื่อรองรับการขยายตัวของ
มหาวิทยา  
 ๕.๙  ดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๕.๑๐  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน ทุกๆ ๖ เดือน 
  ๕.๑๑  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๖. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานสวนและสิ่งแวดล้อม 
 ศึกษาแนวนโยบายตามพันธะกิจหลักในหน่วยงาน เพื่อน าสู่การปฏิบัติ อาทิ การวางแผน
วิเคราะห์ วิจัย จัดท าความเห็น สรุปรายงาน ปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชา  เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๖.๑ ดูแลปรับปรุงด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในและด้านหน้ามหาวิทยาลัยให้สวยงาม
และมีระเบียบเรียบร้อย   
 ๖.๒ การออกแบบระบบภูมิทัศน์บริเวณทั่วไป การปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงบ ารุงพันธ์ุไม้
ปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร  
 ๖.๓  จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีของงานสวนและสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับการยายตัวของ
มหาวิทยาลัย   
 ๖.๔  ดูแลทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ประจ าหน่วยงาน 
           ๖.๕  ดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงาน/โครงการ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๖.๖  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน ทุกๆ ๖ เดือน 
   ๖.๗  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 



 

 
 

๗. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานบ าบัดน้ าเสียและขยะมูลฝอย 
 ศึกษาแนวนโยบายตามพันธะกิจหลักในหน่วยงาน เพื่อน าสู่การปฏิบัติ อาทิ การวางแผน
วิเคราะห์ วิจัย จัดท าความเห็น สรุปรายงาน ปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชา  เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๗.๑ ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียและจัดการขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๒ ดูแลการซ่อมบ ารุงระบบบ าบัดน้ าเสียและขยะมูลฝอย และครุภัณฑ์ประจ าหน่วยงาน ให้มี
อายุการใช้งานและสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๓ ดูแลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียในระบบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๗.๔ ดูแลทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ประจ าหน่วยงาน 
 ๗.๕ ดูแลสถิติของขยะมูลฝอย และปริมาณน้ าเสียเข้าในระบบ 
 ๗.๖ จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีของงานบ าบัดน้ าเสียและขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัย 
 ๗.๗  ดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๗.๘ ดูแลงานด้านการให้บริการวิชาการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น ให้ข้อมูลการศึกษาดู
งานของนักศึกษา และผู้สนใจจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น 
 ๗.๙ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน ทุกๆ ๖ เดือน 
 ๗.๑๐  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๘. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานส ารวจออกแบบและเขียนแบบ 
 ศึกษาแนวนโยบายตามพันธะกิจหลักในหน่วยงาน เพื่อน าสู่การปฏิบัติ อาทิ การวางแผน
วิเคราะห์ วิจัย จัดท าความเห็น สรุปรายงาน ปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชา  เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๘.๑ ดูแลการงานส ารวจออกแบบและเขียนแบบ  ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดและให้มีประสิทธิภาพ   
 ๘.๒ ดูแลการจัดท ารายละเอียดประกอบแบบการก่อสร้าง เพื่อส าหรับการออกแบบค านวณ
โครงสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างในด้านต่างๆ ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดและให้มีประสิทธิภาพ 
 ๘.๓ ปรับปรุงข้อมูลผังแม่บทของมหาวิทยาลัย   
 ๘.๔ ดูแลทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ประจ าหน่วยงาน 
 ๘.๕ ให้ค าปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการออกแบบและเขียนแบบ 
 ๘.๖ จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีของงานส ารวจออกแบบและเขียนแบบ  เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัย  
 ๘.๗ ดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๘.๘ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน ทุก ๆ ๖ เดือน 
 ๘.๙ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 ๑. ๑ วางแผนด าเนินงานบริหารจัดการองค์กรตามนโยบายของส านักงานพัฒนานักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

๑.๒ ควบคุม ก ากับและดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานพัฒนา
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑.๓ ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษากับ คณะ ส านัก และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

๑.๔ ประสานงานและร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานและ เครือข่ายต่างๆ ด้านการจัดระเบียบ
สังคมในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 

๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 ๒.๑ ควบคุม ก ากับและดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานของงานบริหารงานทั่วไป 
 ๒. ๒ ให้ค าแนะน า ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่
บุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ๒.๓ ควบคุม ก ากับดูแล งานสารบรรณ  เลขานุการผู้บริหาร บริหารทั่วไป การเงินและพัสดุ 
การออกหนังสือรับรอง  การประชุมของส านักงานพัฒนานักศึกษา ทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุ  การ
ประกันคุณภาพ  การควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง การประชุมของคณะกรรมการฝุายกิจการ
นักศึกษา  
 ๒.๔ จัดท าแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป 
 ๒.๕ จัดท ารายงานประจ าปีของงานบริหารทั่วไป 
 ๒.๖ จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 ๒.๗ ดูแลงานบริหารอัตราก าลัง  งานวิเคราะห์และวางแผนกรอบอัตราก าลัง สรรหา บรรจุ
แต่งต้ัง การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน การประกันสังคม โอน/ย้าย/ยืมตัว การเลื่อนขั้น ค าสั่งแต่งตั้ง
ต่างๆ   

๒.๘ ดูแลงานพัฒนาบุคลากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดท าโครงการศึกษาดูงานและ
สัมมนาของส านักงานพัฒนานักศึกษา การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 
การเลื่อนค่าจ้างประจ า การเลื่อนค่าจ้างช่ัวคราว 

๒.๙ จัดท าสถิติการมาปฏิบัติราชการและการไปฝึกอบรม สัมมนา ของบุคลากรส านักงาน
นักศึกษา 
 ๒.๑๐ จัดท าแผนและงบประมาณประจ าปีของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 ๒.๑๑ ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
 ๒.๑๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของส านักงาน
พัฒนานักศึกษา จัดส่งกองแผนงาน  
 ๒.๑๓ สรุปผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนานักศึกษาทุกเดือน 



 

 
 

 ๒.๑๔ จัดท าปฏิทินการประชุมของงานกิจการนักศึกษาในแต่ละปี และท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
ที่ประชุม ส านักงานพัฒนานักศึกษา และประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

๒.๑๕ จัดท าสรุปผลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรส านักงานพัฒนานักศึกษา จัดส่ง กอง
การเจ้าหน้าที่ทุกเดือน 
 ๒.๑๖ รักษาการแทน หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา ในกรณีที่หัวหน้าส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ลา หรือไปราชการ 

๒.๑๗ อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 
๓.๑ จัดท าค าขอรับงบประมาณประจ าป ี

 ๓.๒ จัดท าปฏิทินกิจกรรมและแผนงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
 ๓.๓ ให้ค าแนะน า ก ากับ ดูแลการด าเนินงานองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๓.๔  ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษา  (ด้านวิชาการ, ด้านกีฬา, ด้านบ าเพ็ญประโยชน,์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม, ด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ)                   
 ๓.๕ ควบคุมการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา (ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา) 
 ๓.๖  ดูแลแผนงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 ๓.๗ เห็นชอบการขออนุมัติจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา ตามแผนงบประมาณกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 ๓.๘  ดูแลการบริหารงบประมาณของสถานกีฬา และสระว่ายน้ ายอดเศรณี 
 ๓.๙  ดูแลการให้บริการสถานกีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๓.๑๐  ดูแล ให้ค าแนะน า ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนร่วมแก้ไข
ปัญหาและพัฒนางาน 
 ๓.๑๑ จัดท าคู่มือกิจกรรมนักศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
 ๓.๑๒ ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ๑๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา 
 ๔.๑ ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
 ๔. ๒ มอบหมาย ควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 ๔. ๓ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ปรับปรุงแก้ไขปัญหา ในหน่วยงาน 
 ๔. ๔ ติดตาม  ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๔.๕ ควบคุมก ากับดูแลงานทุนการศึกษา  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา งานแนะแนว
และจัดหางาน 
 ๔.๖  จัดท างบประมาณของหน่วยงาน  

๔.๗ ร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกส านักงานพัฒนานักศึกษาเพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนานักศึกษา 



 

 
 

๔.๘ จัดท าแผนปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีของหน่วยงาน  
๔.๙ การประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
๔.๑๐ การควบคุมภายในของหน่วยงาน 
๔.๑๑ การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
๔.๑๒ การประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน 
๔.๑๓ ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา 
๔.๑๔ ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
๔.๑๕ สรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการนักศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชา 
๔.๑๖ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                     

๕. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานวินัยและสวัสดิภาพ 
 ๕.๑ ก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
 ๕. ๒ มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 ๕. ๓ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไขปัญหา ในหน่วยงาน 
 ๕. ๔ ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

๕.๕ ควบคุม ดูแล  งานวินัยนักศึกษาและสวัสดิภาพนักศึกษา งานวิชาทหารชมรมกู้ชีพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

๕.๖ ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา การประกันอุบัติเหตุ  
การจราจร ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และอบายมุขต่างๆ 
 ๕.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันจัดต้ังชมรมต่างๆ เพื่ออุทิศตน เสียสละ และท า
ความดีเพื่อส่วนรวมและสังคม  
 ๕.๘ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๖. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานงานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ   
๖.๑ วางแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย 
๖.๒ มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
๖.๓ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไขปัญหา ในหน่วยงาน 
๖.๔ ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
๖.๕ ควบคุม ดูแล งานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ 
๖.๖ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ในการประกันคุณภาพเกี่ยวกับส านักงานพัฒนานักศึกษา 

(สกอ. สมศ. และกพร.) 
๖.๗ สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
๖.๘ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

 
 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน 
หน่วยงานวิสาหกิจ 



 

 
 

                                                           

                                     

                                 
             

                                

-                              
                          
                             
         

-                             
                                    
                                  
                               
                                      
                  

-                                        
-                                             
          
-                                      
                                    
-                                             
                                              
-                                                
                                   
                                              
                            



 

 
 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายส านักผู้อ านวยการ 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไป ในส านัก 
โดยมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย
งาน ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี ้

๑.๑ ด้านแผนงาน  
 ๑ ) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเปูาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๒ ) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

หน่วยงานตามที่ก าหนด 
 ๓ ) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ

แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  

๑.๒ ด้านบริหารงาน 
๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด 

๓)  พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  

๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กร  
ภายในประเทศ 

๑.๓ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้

การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
๒) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ในบังคับ

บัญชาเพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 



 

 
 

๑.๔ ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของหน่วยงาน 
๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ

คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายของหน่วยงาน 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าส านักงานหอพักนักศึกษา 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไป โดยมี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน  บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ดังนี ้
 ๒.๑  ด้านแผนงาน 

๑) วางแผนการปฏิบัติงาน  
๒) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ตรวจ

ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๒.๒ ด้านการบริหารงาน 

๑) จัดระบบและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

๒) มอบหมาย  ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

๓) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
๔) ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจ  
๒) ติดตาม และประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 
๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 

๒.๔ ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของฝุายหอพัก 
๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

๓. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าฝุายทรัพย์สินสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีอ านาจและ
หน้าที่ในการบริหารงานทั่วไป ในฝุายทรัพย์สินสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา โครงการจัดตั้ง
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัด
ระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
 



 

 
 

๓.๑ ด้านแผนงาน  
 ๑ ) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเปูาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของโครงการจัดตั้งส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ๒ ) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด 

 ๓ ) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  

๓.๒ ด้านบริหารงาน 
๑) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด 

๓) พิจารณาให้ความเห็น เพื่อประกอบการอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการ ด าเนินการ
ต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  

๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กร ในฐานะผู้แทน
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของมหาวิทยาลัย 

๓.๓ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้

การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
๒) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ

บัญชาเพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 ๓.๔ ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

๑) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของโครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

๒) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดจัดหาทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานฝ่ายบริหาร   
 บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนงานที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปภายในโรง
พิมพ์   โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน  มอบหมาย  ควบคุม บริหารจัดการ  จัดระบบงาน 
อ านวยการ  สั่งราชการ ให้ค าปรึกษา มอบหมาย  ก ากับ  แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน  ตัดสินใจ 
ปรับปรุงแก้ไข แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี ้
  ๑.๑ ด้านแผนงาน 
   ๑ ) จัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในส านักงานโรงพิมพ์ 
   ๒) ก ากับดูแล ติดตาม การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน แผนการ
ปฏิบัติงานตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน  
   ๓ ) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนประมาณการ 
   ๔ ) ประชุม วางแผน ติดตามงานภายในหน่วยส านักงานโรงพิมพ์ฯ 
 ๑.๒ ด้านบริหารงาน 
   ๑ ) ให้ค าปรึกษา ควบคุม ติดตามประเมินการปฏิบัติงาน วินิจฉัยและสั่งการ 
   ๒ ) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ๓ ) ก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการจัดการงานด้านธุรการ ดังนี้ 
    ๓.๑) ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่าง ๆ งานบันทึก
เรื่องเสนอที่ประชุม จัดท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ 
    ๓.๒) งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ 
    ๓.๓) วางแผนและติดตามงานในส านักงาน เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

๓.๔ ) สนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น       
มีประสิทธิภาพ 
   ๔) พิจารณาอนุมัติ  มอบหมาย อนุญาตการด าเนินการการต่างๆ ตามภารกิจของแต่
ละหน่วย  
   ๕ ) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็น สั่งการ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ          
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
   ๖ ) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ๑.๓ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ๑) จัดระบบงานและวิเคราะห์อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของแต่ ละหน่วยภายในโรงพิมพ์  
   ๒ ) ติดตาม ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  
   ๓ ) ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 



 

 
 

   ๔ ) ประชุม วางแผนการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 
   ๕ ) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัยด้านการบริหารงาน
ทั่วไป จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
   ๖) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
   ๑ ) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
   ๒ ) ตรวจสอบ ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือเป็นไปอย่างสอดคล้อง 
คุ้มค่า กับแผนประมาณการที่ได้จัดท าไว้ 

๑.๕ ด้านการบริการ 
     ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ๑.๖ ก ากับดูแลด้านการเงิน บัญชี และพัสด ุ
  ๑) ก ากับดูแลให้มีฝุายการเงินและบัญชีมีการจัดท ารายงานทางการเงินและน าเสนอต่อ
ผู้จัดการโรงพิมพ์อย่างสม่ าเสมอ 
  ๒ ) จัดให้มีผู้ท าบัญชีและรายงานเพื่อการบริหารเพื่อน าเสนอผู้จัดการโรงพิมพ์และ
กรรมการบริหาร 
  ๓ ) รวบรวมและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตที่ส าคัญต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ 
  ๔) ก ากับดูแลให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของโรงพิมพ์และหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
  ๕ ) ตรวจสอบรายงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือน าเสนอผู้จัดการโรงพิมพ์และ
คณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์ต่อไป 
 ๑.๗ ด้านบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
  ๑ ) ก ากับดูแลในการจัดแนวทางการพัฒนาการตลาด 
  ๒) ก ากับดูแลการสื่อสารทางการตลาด รวมถึงหารบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า 
 ๑.๘ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการโรงพิมพ์ 

๒. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานฝ่ายผลิต 
 ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้าฝุายผลิต  มีอ านาจและหน้าทีก ากับดูแลบุคลากรในฝุายผลิต โดย
มีลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดระบบงาน มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน  ตัดสินใจ  
แก้ปัญหางานของฝุายที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่สูงมาก และปฏิบัติงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 
 



 

 
 

 
 ๒.๑ งานผลิตต้นฉบับทางการพิมพ์  

 ๑ ) ก ากับดูแลออกแบบต้นฉบับทางการพิมพ์  ประกอบด้วย  
๑.๑) โปสเตอร์  
๑.๒) แผ่นพับ  
๑.๓) ไวนิล  
๑.๔) นามบัตร  

 ๒ ) จัดวางเลย์เอาท์หน้าสื่อสิ่งพิมพ์  ประกอบด้วย  
 ๒.๑) ขนาด  ๔  หน้ายก  
 ๒.๒) ขนาด  ๘  หน้ายก  
  ๒.๓) ขนาด  ๑๖  หน้ายก  
 ๒.๔) ขนาด  ๓๒  หน้ายก  
 ๓ ) แยกสีและจัดท าต้นฉบับแม่พิมพ์เพลทเพื่อจัดท าแม่พิมพ์ ประกอบด้วย ขนาด ๑ สี  

๒ สี ๓ สี ๔ สี  และสีพิเศษ  
 ๔ ) พิสูจน์อักษรทางการพิมพ์ 

 ๒.๒ งานพิมพ์ระบบออฟเซท  
  ๑ ) ก ากับดูแลจัดท าแม่พิมพ์ออฟเซท (เพลทโลหะ) 
  ๑.๑ ) ขนาด ๑ สี ๒ สี ๓ สี ๔ สี  และสีพิเศษ 
  ๑.๒ ) ตรวจสอบการจัดวางเลย์เอาท์หน้าสื่อสิ่งพิมพ์   หลังจากการท าแม่พิมพ์
และก่อนด าเนินการพิมพ์จริง ประกอบด้วย 

   (๑) ขนาด  ๔  หน้ายก  
   (๒) ขนาด  ๘  หน้ายก  
   (๓) ขนาด  ๑๖  หน้ายก  

    (๔) ขนาด  ๓๒  หน้ายก  
 ๒ ) ตรวจสอบคุณภาพสีที่พิมพ์ (ตามต้นฉบับ) ขนาด ๑ สี ๒ สี ๓ สี ๔ สี และสีพิเศษ 
 ๓ ) ตรวจสอบขนาดสื่อสิ่งพิมพ์ตามใบสั่งงาน      

 ๒.๓ งานพิมพ์ระบบดิจิทัล  
  ๑ ) ก ากับดูแลตรวจสอบ  ไฟล์งานพิมพ์  (ตามใบสั่งงาน)  
  ๒) ก ากับดูแลตรวจสอบแม่พิมพ์กระดาษ (ตามตัวอย่าง)  
  ๓ ) ก ากับดูแลตรวจสอบการวางเลย์เอาท์หน้าสื่อพิมพ์พิมพ์ (ตามตัวอย่าง)  
  ๔ ) ก ากับดูแลตรวจสอบรูปเล่ม  หลังจากท าการพิมพ์   
 ๒.๔ งานระบบหลังการพิมพ์   
  ๑ ) ก ากับดูแลการเคลือบสื่อสิ่งพิมพ์  เช่น เคลือบมัน  เคลือบด้าน  
  ๒ ) การจัดเรียงหน้าสื่อสิ่งพิมพ์  เช่น เรียงมือด้วยคน   เรียงด้วยเครื่อง  
  ๓ ) การพับยก เช่น ๔ หน้ายก ๘ หน้ายก ๑๖ หน้ายก ๓๒ หน้ายกและการพับแผ่นพับ  
  ๔ ) การเข้าเล่มแบบต่างๆ เช่น ไสสันทากาว เย็บมุงหลังคา (เย็บกลาง)  เจาะรอยห่วง 
  ๕ ) การตัดเจียนรูปเล่มสื่อสิ่งพิมพ์  
  ๖ ) การบรรจุหีบห่อ  เพื่อท าการจัดส่งลูกค้า  



 

 
 

   
 
 ๒.๕ การควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักร 
  ๑ ) การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักร 
  ๒ ) แผนการดูแลรักษาเครื่องจักร 
  ๓ ) แผนการซ่อมบ ารุงและทดแทนเครื่องจักร 
 ๒.๖ ก ากับดูแลฝุายการผลิตให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๗ ควบคุมต้นทุนการผลิตในอยู่ในระดับเหมาะสม 
 ๒.๘ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน 
ส านักงานสภาอาจารย์ 
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ส านักงานสภาอาจารย์ 
 

๑. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานสนับสนุนกิจการสภาอาจารย์ 
 ๑.๑ งานสนับสนุนกิจการสภาอาจารย ์

๑) จัดประชุมกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ประจ าเดือน 
๒) จองห้องประชุม 
๓) จัดท าข่าวสารสภาอาจารย์ 
๔) ส่งหนังสือเชิญประชุม 
๕) งานจัดท าเว็บไซต์สภาอาจารย์ 
๖) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
๗) งานประชุมสมัยสามัญ ปอมท./ปขมท. 
๘) ติดต่อประสานผู้เข้าร่วมประชุม 
๙) งานเตรียมการเลือกตั้งกรรมการ/ อนุกรรมการสภาอาจารย ์
๑๐) เตรียมอาหารว่างระหว่างการประชุม 
๑๑) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒ งานบริหารและธุรการ 
๑) รับ-ส่ง หนังสือราชการ 
๒) ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
๓) คัดแยกประเภทหนังสือ 
๔) ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง 
๕) ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 
๖) ขออนุมัติและเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ 
๗) พิมพ์หนังสือ 
๘) ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าประชุมกรรมการสภาอาจารย ์
๙) ถ่ายเอกสาร 
๑๐) งานควบคุมภายใน/ ความเสี่ยง 
๑๑) จัดเก็บเอกสาร 
๑๒) งานประกันคุณภาพ 
๑๓) แจ้งเวียนหนังสือ 

๑.๓ งานการเงินและงบประมาณ 
๑) จัดท าค าของบประมาณ 
๒) เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 

๑.๔ งานพัสดุและครุภัณฑ ์
๑) จัดหา-จัดซื้อครุภัณฑ ์
๒) ควบคุมดูแลตรวจสอบครุภัณฑ ์

๑.๕ งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย



 

 
 

 
คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 

 
รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 

รวบรวมและเรียบเรียง 
 
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี  รองอธิการบดีฝุายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 ๒.  นางเกษร   จรัญพรหมสิร ิ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 ๓.  นางสาวชนัญชิตา   สวัสดิ์พันธ์  บุคลากรช านาญการพิเศษ  
 ๔.  นายณัฐพล  สายโสม   นิติกรปฏิบัติการ 
 

ออกแบบปก 
 

นางสาวยุวดี    ชูรัตน์ 
 


