
คำส่ังคณะครุศาสตร์ 
ท ๐๔๑/๒๕๖๔

เร่ือง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิฃาการ สังกัดคณะครุศาสตร์

เพ ื่อให้การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นผลดีแก่ทางราชการ คณบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราซภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงมอบอำนาจหน้าที่ให้บุคลกรสายสนับสนุนวิชาการดังต่อไปนี้

๑. นางสุซี'รา พูลสิน
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. งานบริหารสำนักงานคณบดี
๑.๑ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย 

การเบิกจ่ายเงินของทางราชการ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

๑.๒ กำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้งบประมาณทุกประเภทของคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ 

ราชการประจำปี ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานเมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นซอบวงเงิน 

งบประมาณ ให้กำกับ ติดตามการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ 

คำสั่งที่เกี่ยวช้องของมหาวิทยาลัยราซภัฏนครศรีธรรมราช 

๑.๓ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ การควบคุมการเขียนหมายเลขกำกับครุภัณฑ์ 

การจำหน่ายครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด 

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวช้องของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครศรีธรรมราช

๑.๔ ดำเนินการให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 

๑.๕ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องของ 

มหาวิทยาลัยราซภัฏนครศรีธรรมราช

๑.๖ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง 

๑.๗ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๑.๘ กำกับและดำเนินการในกระบวนการของการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

๑.๙ ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่

ประจำอาคารร่วมกับผู้บริหาร

๑.๑๐ กำกับดูแล ประสานงานการดำเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ การประชุม 

บุคลากรของคณะครุศาสตร์ รวมถึงการติดต่อประสานงานการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก

/ ๑.๑๑ ให้ความ.
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๑.๑๑ ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้คำปรึกษาต่อผู้บริหารเกี่ยวกับงานโครงการ 
พิเศษต่าง ๆ

๑.๑๒ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. 'งานท่ีได้รับมอบหมายของโรงเรียนสาธิตฯ
๒.๑ ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบชองทางราขการ 

๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/โครงการ 

๒.๓ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง/งานพัสดุ 

๒.๔ ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาเมื่องานมีบีญหา 

๒ .๕ งานอื่น  ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. นางสาวณาณินทร บัวสกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร งานวิจัยและบริการวิชาการ มีหน้าที่ 

รับผิดชอบดังนี้

๑. งานเลขานุการผู้บรีหารและงานประขุม 
๑.๑ เลขานุการผู้บริหาร

๑.๑.๑ งานธุรการต่างๆ เช่น จัดทำหนังสือขออนุญาตและขออนุมัติงบประมาณไปราชการ 

ของผู้บริหาร การร่างหรือโต้ตอบจดหมาย พิมพ์งาน เก็บรักษาเอกสาร เป็นต้น 

๑.๑.๒ การต้อนรับผู้มาติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ 

ภายในและภายนอก ประสานงานการนัดหมายการประชุมต่างๆ ให้กับผู้บริหาร 

รวมถึงให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการติดสินใจชองผู้บริหาร 

๑.๒. งานประขุม
๑.๒.๑ เป็นเลขานุการในคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

การประชุมผู้บริหารคณะและการประชุมบุคลากรคณะ 

๑.๒.๒ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการ 

ประชุม

๑.๒.๓ จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้รับ 

มอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ 

๒. งานวิจัยและบริการวิชาการ และโครงการพิเศษ 
๒.๑ งานวิจัยและบริการวิชาการ

๒.๑.๑ ประสานการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องตามพันธกิจด้านการวิจัยของคณะ ได้แก่ การ 

พัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของบุคลากร วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเฉพาะทาง และ 

งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรืออื่นๆ เกี่ยวกับการวิจัย 

๒.๑.๒ ประสาบการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการของคณะได้แก่ 

งานโครงการพระราชดำริ งานพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดน หลักสูตร 

รึเกอบรมระยะสั้น หรืออื่นๆ เกี่ยวกับการบริการวิชาการ 

๒.๑.๓ จัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะทำงานหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และบันทึก 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ

/ ๒.๑.๔ งานธุรการ...



๒.๑.๔ งานธุรการฝ่ายวิจัยและ'นริการวิชาการ และงานจัดเก็บเอกสารต่างๆ และงานอื่นๆ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๑.๕ งานประสานงานติดตาม รายงานงานความก้าวหน้าหรือรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการทางวิชาการ การประเมินในงานประกัน 

คุณภาพการศึกษา และงานประเมินอื่นๆ

๒.๒ งานโครงการพิเศษหรือโครงการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการงานวิจัยและบริการทาง
วิชาการ
๒.๒.๑ งานการดำเนินงานกับศนย์สืบงานงานพระราชดำริและพัฒนาเศรษ?กิจ?านราก

'บ  ฬ ิ

๒.๒.๒ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ ๔ 

(บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒.๒.๓ โครงการก ิจกรรมเสริมหล ักส ูตรเพ ื่อพ ัฒนาค ุณลักษณะท ี่พ ึงประสงค ์ให ้แก ่น ิส ิต 

นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับ 

สถาบัน

๒.๒.๔ โครงการก ิจกรรมเสริมหล ักส ูตรเพ ื่อพ ัฒนาค ุณลักษณะท ี่พ ึงประสงค ์ให ้แก ่น ิส ิต 

นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับ 

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

๒.๒.๕ โครงการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC)

๒.๒.๖ โครงการ “ การว ิจ ัยและพ ัฒนากระบวนการผล ิตคร ูค ุณ ภาพฐานสมรรถนะตาม 

แนวทางการบูรณาการจิตตป้ญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน (CCR)

๒.๒.๗ โครงการยกระด ับการเร ียนร ู้ด ้านการอ ่าน การเขียน และการค ิดว ิเคราะห ์ของ 

นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

๒.๒.๘ โครงการสะเต็มศึกษาของซิมิโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM 

Education : SEAMEO STEM -  ED)

๒.๒.๙ งานอื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

. นางสาวศุภกานต์ โต๊ะหมาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดขอบดังนี้

๑. จัดทำเอกสารการเบิก จ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท งานจัดทำเอกสารชุดเบิกทั้งงบประมาณ 

แผ่นดินงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณโครงการพิเศษต่างๆ ตามแผนการใช้งบประมาณ 

ในการดำเน ินโครงการต ่างๆของคณะ หลักสูตรให้เป ็นไปตามนโยบายและแผนการใช ้จ ่าย 

งบประมาณ

๒. ป ้อนข้อมูลและดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ในระบบบัญชีสามมิติ 

และในมระบบของมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด 

๓. ป้อนข้อมูลและดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกวดราคา E-bidding 

ทั้งงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ ในระบบ EGP

/ ๔. งานส่งเสริม...



๔

๔. งานส่งเสริมและสนับสนุนงานแผนงาน การเงินและงบประมาณ (ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย)
๔. จัดทำเอกสารหลักฐานการจัดซือจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ตามแผนการใช้งบประมาณ โครงการของ 

คณะ หลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ และระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวช้องของมหาวิทยาลัยราซภัฏนครศรีธรรมราฃ 

๖. จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทะเบียนหมายเลขครุภัณฑ์ของคณะและหลักสูตร วัสดุของ 

คณะ ตลอดจนการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประสานงานกับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ 

ในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ และระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราซภัฏนครศรีธรรมราข 

๗. เก็บรักษาและดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ เพื่อใช้ในราชการรวมทั้งการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ 

๘. งานอื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. นางสาวกัณณิกา ศะศิสุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ผู้ปฏิบัติงานแผน งานงบประมาณและงานบุคลากร มีหน้าที่รับผิดขอบดังนี้ 

๑. งานแผนงาน
๑.๑ ประสานงาบผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวช้อง ให้ข้อมูล เข้าร่วมประชุมและร่วมวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน ให้สอดคล้องกันทั้งระดับนโยบายและระดับหน่วยงาน 

๑.๒ ประสานงานก ับผ ู้บร ิหารและจ ัดประช ุมบ ุคลากรท ี่เก ี่ยวข ้องในการวางแผนจ ัดทำ 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

๑.๓ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

๑.๔ กำกับ ติดตาม ประสานงาน เร่งรัดการใช้งบประมาณทุกประเภทไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 

เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 

๑.๔ ประสานการดำเนินงานไปยังผู้รับผิดซอบดัวชี้วัดและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวซี้วัด 

ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีทุกๆ ไตรมาสให้ทันตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รอบ 

๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือนและ ๑๒ เดือน)

๑.๖ จัดเก็บหลักฐานและรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในงานประกัน 

คุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง (SSR)

๑.๗ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. งานงบประมาณ
๒.๑ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำ 

งบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รวมทั้งประสานงานให้เกิดการประชุม 

เพื่อดำเนินการจัดทำงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

๒.๒ ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 

ประจำปี ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหาร

๒.๓ ฟ้อนข้อมูลโครงการและรายละเอียดโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน รายจ่าย 

และงบประมาณเงินรายได ้ของคณะท ี่ได ้ดำเน ินงานเข ้าระบบต ิดตามและประเม ินผล 

แห่งชาติ Emenscr

/ ๒.๓ เร่งรัด



๒.๔ เร่งรัดการใช้งบประมาณทุกประเภทให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตลอดจน 

การรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ Emenscr ทุกไตรมาส

๒.๕ ประสานงานผู้เกี่ยวช้องเพื่อการกำกับ ต ิดตามและประเมินผลงาน /  โครงการ/กิจกรรม 

และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

๓. งานบุคลากร
๓.๑ ร่วมวางแผน ให้ข ้อมูลผู้บริหารประกอบการตัดสินใจและประสานการการดำเนินงานที่ 

เกี่ยวข้องกับงานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

๓.๒ จ ัดทำฐานข้อม ูลบ ุคลากรสายวิชาการและสายสนับสบุนวิชาการให ้เป ็นป ิจจ ุบ ันพร้อม 
นำไปใช้งาน

๓.๓ จัดทำบัญชีรายข่ือการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง พร้อมสรุปสถิต ิว ันลาและรายงานการปฏิบ ัต ิราชการของ 

ข ้าราชการ พน ักงานมหาว ิทยาล ัย  (สายว ิชาการ) อาจารย ์ประจำส ัญ ญ าจ ้างต ่อ  

มหาวิทยาลัยทุกสัปดาห์

๓.๔ จัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะทำงานหรือกรรมการที่เก ี่ยวข ้อง และบันทึก 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบุคลากร

๓.๕ งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดพิมพ์โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 

การจัดทำคำสั่งไปราชการชองบุคลากรสายวิชาการในงานพัฒนาบุคลากร งานรายงาน 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และงาบจัดเก็บ 

เอกสารต่างๆ เป็นต้น

๓.๖ งานประสานงานติดตาม รายงานงานความก้าวหน้าหรือรายงานผลการดำเนินงานตาม 

ตัวซี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร การประเมินในงานประกันคุณภาพการศึกษา และงาน 

ประเมินอื่นๆ

๓.๗ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

๕. นางสุพัตรา เต็มรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. งานหลักสูตร
๑.๑ จัดเก็บข้อมูลหลักสูตร สถานภาพหลักสูตร อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร ให้เป ็นระบบ 

และเป็นป้จจุบันพร้อมใช้งานเพื่อการให้ข้อมูลผู้บริหารนำมาใช้ในงานวิชาการของคณะ 

รวมถึงให้บริการคณาจารย์หรือผู้สอน ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร 

ได้อย่างทันที'วงที

๑.๒ ประสานงานกับคณาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆของคณะ หน่วยงาน ทั้งภายในและ 

ภายนอกในการดำเนินการที่เก ี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักส ูตร หรือ 

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร 

๒. งานการเรียนการสอน
๒.๑ ประสานงานการจัดผู้สอนในรายวิชาต่างๆ และจัดทำข้อมูลสรุปภารงานงานสอนของ 

อาจารย์ทุกๆ ภาคการศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษานั้นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้าน 

กรอบอัตรากำลัง และนำเสนอผู้บริหารพิจารณา

/ ๒.๒ ประสาน...



๖

๒.๒ ประสานงานกรรมการในการกำกับการสอบตามตารางวันเวลาและสถานที่ในการกำกับ 

การสอบที่สำนักส่งเสริมวิขาการและงานทะเบียนกำหนด 

๓. งานรับนักศึกษาใหม่และงานทะเบียน
๓.๑ ประสานงานกับหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกระบวนการรับนักศึกษา 

ใหม่ แต่ละปี การศึกษา และเสนอข้อมูลให้ผู้บริหาร หลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อม 

ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และสรุปยอดสถิติข้อมูลนักศึกษาใหม่เพื่อ 

นำเข้าที่ประชุมต่างๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษา

๓.๒ ประสานงานกับหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการทวนสอบผลสิ'มฤทริ้ในระดับ 

ต่างๆ ตามกระบวนการของการทวนสอบผลผลสิ'มฤทธี้ และสรุปผลการทวนสอบรายงาน 

ต่อผู้เกี่ยวข้อง

๓.๓ ประสานงานกับหลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างการเรียนตลอด 

หลักสูตรของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

๓.๔ ติดตาม ประสานงานผลการเรียนในรายวิชาที่มีผลการเรียนเบ็เน I เพื่อดำเนินการให้เปีนไป 

ตามปฏิทินวิชาการ

๓.๔ งานอื่นๆที่ได้รับการประสานจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือมหาวิทยาลัย 

๔. งานมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ
๔.๑ ฟ้อนข้อมูลเข้าระบบบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ Ksp Bundit ของคุรุสภา สำหรับ 

นักศึกษาครุศาสตร์ทุกซั้นปี

๔.๒ ประสานงาน จัดเตรียมหรือจัดหาข้อมูลเพื่อการดำเนินงานในการรับรองหลักสูตรครุศาสตร 

บัณฑิตจากคุรุสภา

๔.๓ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลผู้ฃอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

จัดส่งฐานข้อมูลและเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต และการรับประกอบวิขาชีพครู

๔.๔ จัดทำประกาศเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบและการดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครูใน 

แต่ละปี และประกาศให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันในทุกซ่องทางการสื่อสาร 

๕. งานโครงการส่งเสริมวิชาการ หรืองานโครงการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน หรืองานโครงการ 

พิเศษที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ในการส่งเสริมวิชาการ

๔.๑ จัดทำโครงการวิชาการ จากงบประมาณค่าธรรมเน ียมจากการเก ็บค ่าหน ่วยก ิตระด ับ 

ปริญญาตรี

๔.๒ จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ 

สอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และโครงการส่งเสริมวิชาการลักษณะอื่น ภายใต้การกำกับ 

ชองรองคณบดีที่กำกับงานวิชาการ หรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. งานติดตาม ประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานงาน กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานงานความก้าวหน้าหรือรายงานผลการ 

ดำเนินงานตามตัวขี้วัดที,เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ข้อมูลการประเมินในงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

และงานประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต

/ ๗. งานธุรการ...



๗. งานธุรการและงานจัดประชุม
๗.๑ จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่าสอนเกินเกณฑ์ ค่าตอบแทนอื่นๆ ท่ี 

เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบืยบฃองการเบิกจ่ายของทางราชการ

๗.๒ จัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ การประชุมหลักสูตร 

หรือกลุ่มศาสตร์ รวมถึงการประชุมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง.กับงานวิชาการของคณะ การ 

ประชุมผู้บริหารและการประชุมบุคลากรคณะ

๗.๓ ประสานงานผู้เก ี่ยวข ้องเพ ื่อจ ัดทำเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการ 

ประชุม

๗.๔ งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายวิชาการ เซ่น การจัดพิมพ์โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 

การจัดทำคำสั่งไปราชการของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิชาการ งาน 

รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และงานจัดเก็บ 

เอกสารต่างๆ เป็นต้น

๘. งานอันๆ ทเด์รบมอบหมาย 

๖.นางสาวศรีนคร นาวารัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบ ัต ิงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ 

รับผิดชอบดังนี้

๑. งานประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๑ วางแผน ออกแบบระบบงานและจัดทำปฏิท ินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา ร่วมกับผู้บริหารและรองคณบดีท ี่กำกับดูแล พร้อมจัดเตรียมเอกสาร 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตรให้พร้อมใช้งาน

๑.๒ วางแผนและออกแบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการดำเนินงานให้ได้หลักฐานการทำงาน 

ตามต ัวบ ่งซ ี้ในองค ์ประกอบต ่างๆ ในงานประก ันค ุณภาพการศึกษาคณะ และตามที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมรวบรวมข้อมูลทั้งระดับคณะและระดับหลักสูตร และจัดเก็บให้ 

เป็นระบบพร้อมใช้งาน

๑.๓ วางแผนการดำเน ินงานต ิดตาม ตรวจสอบและประเม ินผลของมหาว ิทยาล ัย  (SSR) 

ประจำปีงบประมาณ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมประสานงานและจัดเก็บเอกสาร 

หลักฐานเพื่อรองรับการประเมิน SSR

๑.๔ ประสานการดำเน ินงานก ับผ ู้เก ี่ยวข ้องในงานประก ันค ุณ ภาพ การศ ึกษาท ั้งระด ับ  

มหาวิทยาล ัย ระด ับคณ ะและระด ับหล ักส ูตร หรือหน่วยงานภายนอกตามที่ไต ้ร ับ 

มอบหมาย

๑.๕ ป้อนข้อมูลการประเมินระดับคณะ พร้อมหลักฐานตามรายละเอียดในรายงานการประเมิน 

ตนเอง ใบระบบ e-filing และในระบบ CHE QA Online (สกอ.)

๒. งานกิจการนักศึกษา
๒.๑ ประสานการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องตามพันธกิจงานกิจการนักศึกษา ได้แก่ และงาน 

กำกับ ติดตามและประเมินผล

/ ๒.๒ จัดทำ...



๒.๒ จัดทำโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือโครงการอื่นๆ ในงานของ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษางานพัฒนานักศึกษาระดับคณะและระดันหลักสูตร งานทุนการศึกษา 

งานหอพักนักศึกษา งานเครือข่ายศิษย์เก่า งานแนะแนวและอาชีพ และงานทำนุบำรุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม

๒.๓ ฐานข้อมูลเครือข่ายศิษย์เก่าให้เปีนป้จจุบันพร้อมใช้งาน

๒.๔ งานประสานงานติดตาม รายงานงานความก้าวหน้าหรือรายงานผลการดำเนินงานตาม 

ตัวซี้ว ัดที่เกี่ยวช้องกับการพัฒนานักศึกษา งานของฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อรองรับการ 

ประเมินในงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานประเมินอื่นๆ 

๓. งานธุรการและงานจัดประขุม
๓.๑ จัดทำเอกสารขุดเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายใต้ในงานกิจการนักศึกษา 

ระดับคณะและระด ับหลักส ูตร การเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ 

และงานกิจการนักศึกษา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ในการดำเนินงานตามโครงการ ท ั้งน ี้ให ้เป ็นไปตามระเบ ียบของการเบ ิกจ ่ายของทาง 

ราขการ

๓.๒ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆใน 

งานกิจการนักศึกษา รวมถึงการประสานงานผู้เก ี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการ 

ประชุม และบันทึกรายงานการประขุม

๓.๓ ร่วมจัดเตรียมความพร้อมในการประขุมกรรมการประจำคณะ การประชุมผู้บริหาร และ 

การประชุมบุคลากรคณะ หรือการประชุมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพและงานกิจการนักศึกษา เซ่น การจัดพิมพ์ 

โครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ การจัดทำคำสั่งไปราชการของบุคลากรในส่วนที’เกี่ยวช้อง 

โดยตรงกับงานประกันคุณภาพและงานกิจการนักศึกษา งานรายงานข้อมูลที่เกี่ยวช้องกับ 

งานกิจการนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และงานจัดเก็บเอกสารต่างๆ เป็นต้น 

๔. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

๗. นางวิจิตรา สิทธิกร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานธุรการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่รับผิดขอบดังนี้

๑. ปฏิบัติงานธุรการวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือประสานงานต่างๆ ในรายวิชาเรียน 

ของนักศึกษากับหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานภายใน การประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นต้น

๒. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช ่วยในการปฏิบัติงานฝ่ายงานธุรการทั้วไปของสำนักงาน งานสารบรรณ รับส่ง 

หนังสือ เสนอแฟ้มผู้บริหาร การจัดทำคำสั่งไปราชการ หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานหรือและ 

ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ปฏิบัต ิงานเป็นผู้ช ่วยเจ้าหน้าที่ฝ ่ายการเงินและพัสดุ (นางสาวศุภกานต์ โต๊ะหมาน) โดยมีหน้าที่ 

ป ้อนข้อมูลและดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นเงินรายได้ในระบบบัญชีสามมิติ และใน 

ระบบของมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

/ ๔. จัดเตรียม



๔. จัดเตรียมความพร้อมในการประขุมคณะกรรมการประจำคณะ การประขุมผู้บริหารคณะและการ 

ประข ุมบ ุคลากรคณ ะ รวมถ ึงการประข ุมอ ื่นๆ ตามท ี่ได ้ร ับมอบหมาย ตลอดจนประลานงาน 

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประขุม

๔. ประสานงานการดำเนินงานตามตัวซี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ความร่วมมือใน 

การดำเน ินงานที่เก ี่ยวข ้องก ับการประเม ินในงานประกันค ุณภาพการศึกษาท ุกระดับ และงาน 

ประเมินอื่นๆ

๖. ให้การต้อนรับและประสานงานผู้มาติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร หรือคณาจารย์ 

๗. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๘. นายสุทธิพงค์ เพ็ซร์รัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร เทคโนโลยีและสารสนเทค มีหน้าที่รับผิดชอบตังนี้ 

๑. สำรวจ ควบคุม ดูแล อุปกรณโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน ห้องประขุม ห้องปฏิบัติการของคณะ 

ครุศาสตร์หรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มีความพร้อมในการใช้งาน 

ตลอดเวลา ตลอดถึงการเสนอแนะให้ข้อมูลผู้บริหารในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์งานโสตทัศนศึกษา 

๒. ให้บริการด้านโสตทัศนอปกรณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รวมถึงการให้บริการในการ 

ลงโปรแกรมต่างๆ (ที่มี) แก่อาจารย์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน พร้อมบันทึกการให้บริการไว้ 

เป็นลายลักษณ์อักษร

๓. จัดซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ที่ชำรุดเบื้องต้นที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หากมีปีญหา 

หรือพบว่าชำรุดให้รายงานให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อแก้ป้ญหาต่อไป 

๔. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์โห้มืความพร้อมในการใช้งานเพื่อการดำเนินการประขุม 

ของผู้บริหาร หรือคณาจารย์หรือการดำเนินการใดที่จำเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ 

๔. บันทึกภาพ และ/หรือวีดีโอ งานกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ และกิจกรรมต่างๆชองหลักสูตร การ 

ประข ุมตลอดถึงก ิจกรรมอื่นๆ ของคณะ พร้อมเขียนข่าวหรือนำเสนอเพื่อการแจ้งให้ประชาคม 

รับทราบ สำหรับภาพสำคัญและภาพกิจกรรมของหลักสูตรให้เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักสูตรที่ลิงค์ 

เซ ื่องโยงกับเว็บไซต์ของคณะ รวมทั้งส ่งต ่อข ้อม ูลไปยังผ ู้ร ับผ ิดชอบหน้าเว็บไซต์คณะและเพจ 

เฟซบุ๊คฃองคณะครุศาสตร์

๖. จัดทำวิด ิท ัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์ ภายใต้การปรึกษาผู้บริหารหรือคณาจารย์ที่ดูแลการจัดทำ 

วิดิ,ทัศน์

๗. ประซาสัมพันธ์งานกิจกรรมของคณะครุศาสตร์และหลักสูตรต่างๆ ทุกซ่องทางการสื่อสาร ตลอดจน 

การจัดทำ'ป้ายประซาสัมพันธ์ ป้ายซื่องาน ป้ายกิจกรรม ป้ายประกาศ ป้ายคณะกรรมการบริหาร 

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ และป้ายประซาสัมพันธ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๙. นายสุริยะ วิฤทธี้
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบตังนี้ 

๑. พัฒนาและดูแลเว็บไซด์ของคณะครุศาสตร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

/ ๒. เผยแพร่...



๑๐

๒. เผยแพร่ประซาสัมพันธ์กิจกรรมต่างของผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตร ผลงานและกิจกรรมเด่นๆ 

ของคณาจารย์และนักศึกษาผ่านสื่อต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ทางสื่อสารมวลขน 

๓. สำรวจ ควบคุม ดูแล อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน ห้องประขุม ห้องปฏิบัติการของคณะ 

ครุศาสตร์หรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มีความพร้อมในการใช้งาน 

ตลอดเวลา ตลอดถึงการเสนอแนะให้ข้อมูลผู้บริหารในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์งานโสตทัศนศึกษา 

๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑0. นายธรรมรินทร์ สินรุ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดขอบดังนี้ 

๑. สำรวจ ควบคุม ดูแล อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

(micro teaching) และห้องนำเสนอสื่อมัลติม ีเด ียของคณะครุศาสตร์หรือตามที่มหาวิทยาลัย 

มอบหมายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 

๒. ให้บริการด้านโสตทัศนอุปกรณ์แกบุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รวมถึงการให้บริการในการ 

ลงโปรแกรมต่างๆ (ที่มี) แก,อาจารย์เพื่อประโยซนไนการเรียนการสอน พร้อมบันทึกการให้บริการไว้ 

เป็นลายลักษณ์อักษร

๓. ตรวจสอบ แก้ป้ญหา จัดซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ที่ชำรุดเบื้องต้นที่สามารถดำเนินการได้ด้วย 

ตนเอง หากมีป ้ญหาหรือพบว่าชำรุดให ้รายงานให้ผ ู้บริหารรับทราบเพ ื่อแก้ป ีญหา รวมทั้งให้ 

คำปรึกษา เรื่องเทคนิคการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๔. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งานเพื่อการดำเนินการประขุม 

ของผู้บริหาร หรือคณาจารย์หรือการดำเนินการใดที่จำเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ 

๔. บันทึกภาพ และ/หรือวีดีโอ งานกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ และกิจกรรมต่างๆของหลักสูตร การ 

ประช ุมตลอดถึงก ิจกรรมอื่นๆ ของคณะ พร้อมเขียนข่าวหรือนำเสนอเพื่อการแจ้งให้ประซาคม 

รับทราบ สำหรับภาพสำคัญและภาพกิจกรรมของหลักสูตรให้เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักสูตรที่ลิงค์ 

เซ ื่องโยงกับเว็บไซต์ของคณะ รวมทั้งส ่งต ่อข ้อม ูลไปยังผ ู้ร ับผ ิดขอบหน้าเว ็บไซต์คณะและเพจ 

เฟซบุ๊คฃองคณะครุศาสตร์

๖. ร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ 

๗. จัดทำวิดิทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์ ภายใต้การปรึกษาผู้บริหารหรือคณาจารย์ที่ดูแลการจัดทำวิดิทัศน์ 

๘. ควบคุมระบบบันทึกภาพนิ่ง บันทึกเทปวิดิทัศน์ และตัดต่อรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

๙. ติดตั้ง ดูแลควบคุม ระบบภาพ แสง เสียง เชื่อมต่อสัญญาณอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียน 

การสอนในระบบห้องเรียนทั่วไป และระบบห้องเรียนออนไลน์ 

๑๐.ประซาสัมพันธ์งานกิจกรรมของคณะครุศาสตร์และหลักสูตรต่างๆ ทุกซ่องทางการสื่อสาร 

<§) (9 ). ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

/ ๑๑. นางสาวสายพิณ...



( ร ) ( ร )

๑๑.นางสาวสายพิณ โพธ่ึทิพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานฝ่ายปีกประสบการณ์วิชาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

ปฏิบัติหน้าที่วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ในงานปีกประสบการณ์วิชาชีพ 

ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที, ๕ ดังนี้

๑. วางแผนการดำเนินงานปีกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ ร: และชั้นปีที่ ๕ ตลอดปี 

การศึกษาและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน โดยปฏิบัติงานภายใต้การกำกับของรองคณบดี ผู้ช่วย 

คณบดีหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย

๒. จัดทำคู่ม ีอการปีกประการณ์วิชาชีพ ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ท ี่ 

คณบดีมอบหมาย และนำแจ้งหรือมอบให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้งานตามบทบาทหน้าที่

๓. จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปีกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ ร: และชั้นปีที่ ๕ 
ทั้งระยะการปฐมนิเทศก่อนออกปีกประสบการณ์ สัมมนาระหว่างและหลังปีกประสบการณ์วิชาชีพ 

และประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๔. ประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการปีกประสบการณ์วิชาชีพชอง 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ รวมถึงการประสานงานการปฏิบัติและการแก้ป้ญหาต่างๆ

๕. จ ัดทำแผนการนิเทศนักศึกษาปีกประสบการณ์วิชาชีพครูชองนักศึกษาชั้นปีท ี่ ๔ และชั้นปีท ี่ ๕ 
ตารางและปฏิท ินการน ิเทศ ประสานงานการนิเทศระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรและ 

โรงเรียนเครือข่ายปีกประสบการณ์วิชาชีพ

๖. วางแผนการประเมินผลการปีกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ภายใต้ 

การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย และประสานการปฏิบัติไปยัง 

ผู้เกี่ยวข้อง

๗. จัดดำเนินการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานปีกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงงานธุรการต่างๆ ของฝ่าย 

ปีกประสบการณ์วิชาชีพ

๘. จัดทำโครงการตามแผนงบประมาณประจำของฝ่ายปีกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักฐานเอกสาร 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายเงินทุกประเภทตามแผนการใช้งบประมาณชองฝ่ายปีกประสบการณ์ 

วิชาชีพครู

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๒. นางสาวคิริลักษณ์ ตำทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานปีกประสบการณ์วิชาชีพ 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

๑.งานสารบรรณ งานธุรการ
๑.๑ ปฏิบ ัต ิงานสารบรรณ เนินหน่วยงานกลางในการจัดทำหนังสือ จัดทำทะเบียนรับ -  ส่ง 

หนังสือ การรับ -  ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอก นำเสนอผู้บริหาร และนำส่ง 

ต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว รวมถึงระบบสื่อสารด้วยวิธ ีการทางอิเล ็คทรอนิกส์ และการ 

โต้ตอบหนังสือราชการ

/ ๑.๒ ควบคุม...



๑1อ

๑.๒ ควบคุม ดูแล ติดตาม ตลอดจนเก ็บร ักษาเอกสารหล ักฐานการ ให ้เป ็นแหล่งส ืบค ้น 

หลักฐานและข้อมูลอ้างอิงประกอบการบริหาร

๑.๓ ต้อนรับ ติดต่อ ประสานงาน ประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป และให้บริการแก่บุคลากร 

ในหน่วยงานและผู้มาติดต่อ ตลอดจนรับ ส่งจดหมาย พัสดุแก่บุคลากรและหน่วยงาน 

๑.๔ จัดทำการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ประจำเดือนของสำนักงานคณะครุศาสตร์ 

๑.(ะ จัดเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ การประชุมผู้บริหารคณะ 

และการประชุมบุคลากรคณะ รวมถึงการประชุมอื่นๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย ตลอดจน 

ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

๑.๖ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานแกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปฏิบัติหน้าที่วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ในงาน'ฝึก'ประสบการณ์ 

วิชาชีพของนักศึกษาซั้นปีที่ ๒ และ'ชั้นปีที่ ๓ ดังนี้

๒.๑ วางแผนการดำเน ินงานผีกประสบการณ ์วิชาชีพของนักศึกษาขั้นป ีท ี่ ๒ และขั้นปีท ี่ ๓ 

ตลอดปีการศึกษา และจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน โดยปฏิบัติงานภายใต้การกำกับของ 

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีหรือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ จัดทำคู่มือการผีกประการณ์วิชาชีพ และนำแจ้งหรือมอบให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้งานตาม 

บทบาทหน้าที่

๒.๓ จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผีเกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาขั้นปีที่ ๒ และ 

ข ั้นป ีท ี่ ๓ ท ั้งระยะการปฐมน ิเท ศก ่อนออกผ ีกประสบการณ ์ และส ัมมนาหล ังผ ีก  

ประสบการณ์

๒.๔ ประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการผีกประสบการณ์ 

วิชาชีพของนักศึกษาขั้นปีที่ ๒ และขั้นปีที่ ๓ รวมถึงการประสานงานการปฏิบัติและการ 

แก้ปีญหาต่างๆ

๒.๕ ปฏิบัติงาบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓. นางสาวสุดารัตน์ สุขบรรจง
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

๑. ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ 

นักวิจัย อาจารย์ หรือตำแหน่งอื่นๆ

๒. จัดหาและเตรียม การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง 

๓. สำรวจรายการและ เบิกจ่ายอุปกรณ์ 

๔. ให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย

๑๔. นายวิทยา เรืองสวัสด๋ึ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป

๑. ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ 

นักวิจัย อาจารย์ หรือตำแหน่ง อื่นๆ

/ ๒. จัดหา...



๑๓

๒. จัดหาและเตรียม การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง 

๓. สำรวจรายการและ เบิกจ่ายอุปกรณ์ 

๔. ให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให ้ผ ู้ร ับมอบอำนาจถ ือปฏ ิบ ัต ิเพ ื่อบ ังเก ิดผลด ีต ่อการบร ิหารคณ ะคร ุศาสตร ์และเก ียรต ิค ุณ แห ่ง 

มหาวิทยาลัยราขภัฏนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เป็นต้นไป

สง ณ วันท ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(ผู้ช่วยศาสต เพรัตน์ ชัยเรือง)

คณบดีคณะครุศาสตร์


