คำบรรยำยลักษณะงำน (Job description)
ของตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ และตำแหน่งเทียบเท่ำลูกจ้ำงประจำ
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ
รอบกำรประเมินที่ ๒/๒๕๖๒
(ผลงำนระหว่ำงวันที่ ๑ มกรำคม – ๓๐ มิถนุ ำยน ๒๕๖๒)

และ
พนักงำนเงินรำยได้ ตำแหน่งเทียบเท่ำลูกจ้ำงประจำ
รอบกำรประเมิน พ.ศ.๒๕๖๒
(ผลงำนระหว่ำงวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒)

สำนักงำนเลขำนุกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
พ.ศ.๒๕๖๒
เมษำยน ๒๕๖๒

๒

คำบรรยำยลักษณะงำน (Job description)
ของตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ และตำแหน่งเทียบเท่ำ
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ
รอบกำรประเมินที่ ๒/๒๕๖๒
ผลงำนระหว่ำงวันที่ ๑ มกรำคม – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒
และ
พนักงำนเงินรำยได้ ตำแหน่งเทียบเท่ำตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ
รอบกำรประเมิน พ.ศ.๒๕๖๒
ผลงำนระหว่ำงวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒

สำนักงำนเลขำนุกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เมษำยน ๒๕๖๒

๓

สำรบัญ
ที่

หน้ำ

ลูกจ้ำงประจำ
นำยจรัญ อยูเ่ จริญ………………………………………………………………………………………………………….
นำยวิทยำ มำชมสมบูรณ์.............................................................................................................
นำยประสงค์ สิงโต.......................................................................................................................
นำยกลิ่น ทองอินทร์....................................................................................................................

๔
๕
๘
๙

พนักงำนเงินรำยได้ตำแหน่งเทียบเท่ำลูกจ้ำงประจำ
นำงกอบกนก ทองอินทร์.............................................................................................................
นำงพันธ์พร สมศรี.......................................................................................................................

๑๐
๑๑

๔

แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑.

๒.

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
รหัสตำแหน่ง : ๒๙๑๓
กลุ่มงำน
: สนับสนุน
จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : พนักงำนขับรถยนต์
ระดับตำแหน่ง : ส ๒

รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ)
ตำแหน่งเลขที่ : ๐๒๔๖
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำยจรัญ อยู่เจริญ
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๗/๐๒/๒๕๓๕
๑. งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑. ศึกษำเส้นทำงกำรเดินรถ เตรียมควำมพร้อม/ตรวจสภำพรถยนต์ก่อนใช้
๒. ขับรถยนต์ด้วยควำมระมัดระวัง ให้ถึงเป้ำหมำยภำยในเวลำ
๓. บำรุง รักษำ ทำควำมสะอำดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ ที่สำมำรถ ดำเนินกำรได้เอง
๔. ประสำนงำนกำรซ่อมบำรุงรถยนต์ กรณีไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เอง
๕. ควบคุม/ดูแลกำรใช้รถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง ตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
๖. รับ/ส่งหนังสือรำชกำร เอกสำร และพัสดุ เป็นต้น ภำยในมหำวิทยำลัย และนอกมหำวิทยำลัย
๒. งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้งครำว
งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำคณะฯ/
มหำวิทยำลัย เป็นต้น

หมำยเหตุ
* ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓
** ต้องสอดคล้องกับหน้ำที่โดยย่อของตำแหน่งตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓

๕

แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑.

๒.

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
รหัสตำแหน่ง : ๒๙๑๓
กลุ่มงำน
: สนับสนุน
จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : พนักงำนขับรถยนต์
ระดับตำแหน่ง : ส ๑

รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ)
ตำแหน่งเลขที่ : ๐๒๕๕
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำยวิทยำ มำชมสมบูรณ์
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๐๑/๑๐/๒๕๔๐
๑. งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑. ศึกษำเส้นทำงกำรเดินรถ เตรียมควำมพร้อม/ตรวจสภำพรถยนต์ก่อนใช้
๒. ขับรถยนต์ด้วยควำมระมัดระวัง ให้ถึงเป้ำหมำยภำยในเวลำ
๓. บำรุง รักษำ ทำควำมสะอำดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ ที่สำมำรถดำเนินกำรได้เอง
๔. ประสำนงำนกำรซ่อมบำรุงรถยนต์ กรณีไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เอง
๕. ควบคุม/ดูแลกำรใช้รถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง ตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
๖. รับ/ส่งหนังสือรำชกำร เอกสำร และพัสดุ เป็นต้น ภำยในมหำวิทยำลัย และนอกมหำวิทยำลัย
๒. งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำคณะฯ/
มหำวิทยำลัย เป็นต้น

หมำยเหตุ
* ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓
** ต้องสอดคล้องกับหน้ำที่โดยย่อของตำแหน่งตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓

๖

แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
รหัสตำแหน่ง : ๑๑๑๗
กลุ่มงำน
: บริกำรพื้นฐำน
จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : พนักงำนบริกำร
ระดับตำแหน่ง : บ ๒

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ)
ตำแหน่งเลขที่ : ๐๒๕๐
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำยประสงค์ สิงโต
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๒๕/๐๓/๒๕๒๙
ปฏิบัติงำนประจำ ณ คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ รับผิดชอบหลักพื้นที่ชั้น ๒ ทั้งชั้น กำรปฏิบัตหิ น้ำที่แทน
ในพื้นที่ชั้น ๑ รวมทั้งพื้นที่ส่วนขยำยด้ำนหลังชั้น ๑ และปฏิบตั ิงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑. งำนประจำ
๑. บริกำร ต้อนรับ และรับรองแขกของหน่วยงำน รวมทั้งบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม โดยใช้ประสบกำรณ์และ
ควำมชำนำญในงำน
๒. บริกำรและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรสถำนที่ สำนักงำน ห้องประชุม ห้องบรรยำย บริเวณรอบอำคำร
สถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินทำงรำชกำร ให้พร้อมสำหรับให้บริกำรบุคลำกร นักศึกษำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
แขกของหน่วยงำน รวมทั้งตรวจตรำควำมสะอำดของห้องน้ำห้องสุขำ ให้เรียบร้อยพร้อมให้บริกำร
๓. ให้บริกำรเกี่ยวกับเอกสำรตำมที่ได้รับ มอบหมำย เช่น ถ่ำยเอกสำร เดินหนังสือรำชกำร/แฟ้ม/เอกสำรใน
สำนักงำนและนอกสถำนที่ เป็นต้น
๔. บริกำรและช่วยปฏิบัติงำนในสำนักงำนเลขำนุกำรคณะ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ ศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษำ และ
ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนำ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. ดูแลควำมปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ด้ำนอัคคีภัย โจรกรรม ลักขโมย)
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

หมำยเหตุ
* ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓
** ต้องสอดคล้องกับหน้ำที่โดยย่อของตำแหน่งตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓

๗

แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑.

๒.

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
รหัสตำแหน่ง : ๑๑๑๗
กลุ่มงำน
: บริกำรพื้นฐำน
จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : พนักงำนบริกำร
ระดับตำแหน่ง : บ ๒

รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ)
ตำแหน่งเลขที่ : ๐๒๕๐
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำยกลิ่น ทองอินทร์
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๒๗/๐๙/๒๕๓๖
ปฏิบัติงำนประจำ ณ คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ รับผิดชอบหลักพื้นที่ชั้น ๑ ทั้งชั้น รวมทั้งพื้นที่ส่วน
ขยำยด้ำนหลังชั้น ๑ กำรปฏิบตั ิหน้ำที่แทนในพื้นที่ชั้น ๒ และปฏิบตั ิงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑. งำนประจำ
๑. บริกำร ต้อนรับ และรับรองแขกของหน่วยงำน รวมทั้งบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม โดยใช้ประสบกำรณ์และ
ควำมชำนำญในงำน
๒. บริกำรและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรสถำนที่ สำนักงำน ห้องประชุม ห้องบรรยำย บริเวณรอบ
อำคำรสถำนที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และทรั พ ย์ สิ น ทำงรำชกำร ให้ พ ร้ อ มส ำหรั บ ให้ บ ริ ก ำรบุ ค ลำกร นั ก ศึ ก ษำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกของหน่วยงำน รวมทั้งตรวจตรำควำมสะอำดของห้องน้ำห้องสุขำ ให้เรียบร้อยพร้อม
ให้บริกำร
๓. บริ ก ำรเกี่ย วกับ เอกสำรตำมที่ ได้รับ มอบหมำย เช่ น ถ่ ำ ยเอกสำร เดิ น หนั งสือ รำชกำร/แฟ้ ม/เอกสำร ใน
สำนักงำนและนอกสถำนที่ เป็นต้น
๔. บริกำรและช่วยปฏิบัติงำนในสำนักงำนเลขำนุกำรคณะ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ ศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษำ และ
ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนำ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. ดูแลควำมปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ด้ำนอัคคีภัย โจรกรรม ลักขโมย)
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

หมำยเหตุ
* ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓
** ต้องสอดคล้องกับหน้ำที่โดยย่อของตำแหน่งตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓

๘

แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ/ตำแหน่งเทียบเท่ำ
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑.

๒.

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนเงินรำยได้ (ชั่วครำว)
กลุ่มงำน
: บริกำรพื้นฐำน
จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชำ (ถ้ำมี) :-

ชื่อตำแหน่ง : พนักงำนสถำนที่
ระดับตำแหน่ง :

รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ)
ตำแหน่งเลขที่ : ๒๐๑๘
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงกอบกนก ทองอินทร์
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๐๑/๐๓/๒๕๓๘
ปฏิบัติงำนประจำ ณ คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ศูนย์รังสิต / รับผิดชอบหลักพื้นที่ชั้น ๒ ปฏิบัติหน้ำที่แทนในพื้นที่อำคำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ศูนย์รังสิต และปฏิบตั ิงำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย
๑. งำนประจำ
๑. บริกำรและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรสถำนที่ สำนักงำน ห้องประชุม ห้องบรรยำย บริเวณรอบอำคำร
สถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินทำงรำชกำร ให้พร้อมสำหรับให้บริกำรบุคลำกร นักศึกษำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
แขกของหน่วยงำน รวมทั้งตรวจตรำควำมสะอำดของห้องน้ำห้องสุขำ ให้เรียบร้อยพร้อมให้บริกำร
๒. บริกำร ต้อนรับ และรับรองแขกของหน่วยงำน รวมทั้งบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม โดยใช้ประสบกำรณ์และควำม
ชำนำญในงำน
๓. ให้บริกำรเกี่ยวกับเอกสำรตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น ถ่ำยเอกสำร เดินหนังสือรำชกำร/แฟ้ม/เอกสำรในสำนักงำน
และนอกสถำนที่ เป็นต้น
๔. บริกำรและช่วยปฏิบัติงำนในสำนักงำนเลขำนุกำรคณะ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ ศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษำ และ
ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนำ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. ดูแลควำมปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ด้ำนอัคคีภัย โจรกรรม ลักขโมย)
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

หมำยเหตุ
* ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓
** ต้องสอดคล้องกับหน้ำที่โดยย่อของตำแหน่งตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓

๙

แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งลูกจ้ำงประจำ/ตำแหน่งเทียบเท่ำ
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนเงินรำยได้ (ชั่วครำว)
กลุ่มงำน
: บริกำรพื้นฐำน
จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : พนักงำนสถำนที่
ระดับตำแหน่ง : -

๒ รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ)
ตำแหน่งเลขที่ : ๒๐๑๙
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงพันพร สมศรี
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๐๑/๑๐/๒๕๔๘
ปฏิบัติงำนประจำ ณ คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ รับผิดชอบหลักพื้นที่ชั้น ๓ ทั้งชั้น ปฏิบัติหน้ำที่แทนใน
พื้นทีช่ ั้น ๕ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑. งำนประจำ
๑. บริกำรและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรสถำนที่ สำนักงำน ห้องประชุ ม ห้องบรรยำย บริเวณรอบอำคำร
สถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินทำงรำชกำร ให้พร้อมสำหรับให้บริกำรบุคลำกร นักศึกษำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
แขกของหน่วยงำน รวมทั้งตรวจตรำควำมสะอำดของห้องน้ำห้องสุขำ ให้เรียบร้อยพร้อมให้บริกำร
๒. บริกำร ต้อนรับ และรับรองแขกของหน่วยงำน รวมทั้งบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม โดยใช้ประสบกำรณ์และควำม
ชำนำญในงำน
๓. ให้บริกำรเกี่ยวกับเอกสำรตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น ถ่ำยเอกสำร เดินหนังสือรำชกำร/แฟ้ม/เอกสำรในสำนักงำน
และนอกสถำนที่ เป็นต้น
๔. บริกำรและช่วยปฏิบัติงำนในสำนักงำนเลขำนุกำรคณะ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ ศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษำ และ
ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนำ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. ดูแลควำมปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ด้ำนอัคคีภัย โจรกรรม ลักขโมย)
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

หมำยเหตุ
* ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓
** ต้องสอดคล้องกับหน้ำที่โดยย่อของตำแหน่งตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓

