คำบรรยำยลักษณะงำน (Job description)
ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

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

สำนักงำนเลขำนุกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
พ.ศ.๒๕๖๒
เมษำยน ๒๕๖๒

๒
คำบรรยำยลักษณะงำน (Job description)
ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร และลูกจ้ำงประจำ
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รอบกำรประเมิน พ.ศ.๒๕๖๒
ผลงำนระหว่ำงวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒

สำนักงำนเลขำนุกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เมษำยน ๒๕๖๒

๓
สำรบัญ

ที่

งำน/บุคลำกร (เรียงตำมตำแหน่ง ศูนย์ และอำยุงำน)

๑.

สำนักงำนเลขำนุกำร
นำยสมชำย ไมตรี..……………………………………………………………………….……………………..

๕

งำนบริหำรงำนทั่วไป
นำงสำวิตรี มีสมบูรณ์.........................................................................................................
นำงสำวจุฑำทิพย์ บุญชอบ....…………………………………………………………………………………
นำงสำวอทิตยำ มุทุตำจิตต์...............................................................................................

๖
๘
๙

นำงอภิสรำ รัตนศรทอง.....................................................................................................
นำงอุลัยพร โทบุตร……………………………………………………………………………………………….
นำงสำวพิชญำ พึ่งทอง......................................................................................................
นำงสำวทองศิริ ก่ำแดง......................................................................................................

๑๐
๑๒
๑๓
๑๔

นำงสำวนุสรำ รินคำ.............................…………………………..………………………..………………
นำยธัญจ์ธนิน เลำหสุขไพศำล..................………………………..………………………….…………..

๑๖
๑๘

งำนกำรศึกษำ และกิจกำรนักศึกษำ
นำงสำวเบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น............................................................................................
นำงสำวสุชัญญำ ดวงงำม..................................................................................................
นำงสำวนิศำ สุขประเสริฐ..................................................................................................
นำงสำวขวัญกมล เรืองโรจน์..............................................................................................

๒๐
๒๒
๒๔
๒๖

นำงสำวจุฬำรัฏ เมืองโคตร................................................................................................
นำงสำววิลำวัณย์ ศรีจันทร์ดร...........................................................................................
นำงสำวปิยภัทร คุณเจริญ...............................................................................................
นำงสุนนั ทำ สำระบุตร.....................................................................................................
นำงสำวสุธิมำ วุฒิกำร......................................................................................................
นำงสำวอุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์..............................................................................................

๒๘
๓๒
๓๔
๓๗
๓๙
๔๑

นำงยุพำภรณ์ ศุกรินทร์......................................................................................................
นำงพิชำมญชุ์ ขวัญเงิน...........……………………………..…………………………………..……………..
นำงสำวกรรณิกำร์ คำเขื่อน………………………………………..…………………………………………..

๔๔
๔๖
๔๗

๒.

๓.

หน้ำ

๔
๔.

๕.

งำนคลังและพัสดุ
นำงกฤษณำ พร้อมศรีทอง.................................................................................................
นำงสำวอรวรรณ วิชำชัย..................................................................................................
นำงสำวภคพร อินต๊ะสุข...................................................................................................

๔๘
๕๐
๕๓

นำงสุภรณ์ ประทีปพงศ์.....................................................................................................
นำงอัญชลี โหมดช้ำงใหญ่................................................................................................
นำงจินดำ เพิ่มพูล............................................................................................................
นำงสำววิภำวี โพธิท์ อง....................................................................................................
นำงสุวรรณำ บรรดิสถ์......................................................................................................
นำงวำรี ถำวรมั่นกิจกำร....................................................................................................

๕๕
๕๗
๖๐
๖๒
๖๕
๖๖

งำนวิจยั วิชำกำร และประกันคุณภำพ
นำงสำวสุวรี ปิ่นเจริญ .......................................................................................................
ว่ำที ร.ต.อิทธิวัตร เงำศรี....................................................................................................
นำงสำวอรอนงค์ บุษรำคัม.................................................................................................
นำยอัสวิน สังข์ทอง...........................................................................................................
นำยณัฐพล จันทร์เหล็ก.....................................................................................................

๗๐
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

นำงพรรณทวี หนูแก้ว......................................................................................................
นำงสำววรำภรณ์ ภู่อ่อน..................................................................................................

๗๗
๗๙

นำงสำวขนิษฐำ จำนงค์อำษำ.............................................................................................
นำงสำวจุฑำมำศ คำแก้ว...................................................................................................
นำงวิไล จำนงค์อำษำ........................................................................................................

๘๒
๘๕
๘๖

๕

สำนักงำนเลขำนุกำรคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : ผูบ้ ริหำร
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) : ๔๗ คน

ชื่อตำแหน่ง : เลขำนุกำรคณะ
ระดับตำแหน่ง : ผอ.กอง/เทียบเท่ำ

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๐๗๗๖
สังกัด : สำนักงำนเลขำนุกำรคณะ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำยสมชำย ไมตรี
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๒/๑๒/๒๕๓๗
๑.

งำนบริหำร : ตำแหน่งแลขำนุกำรคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ (๔๐ คะแนน)
วำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน
ตัดสินใจแก้ปัญหำ ตำมภำรกิจของหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรสนับสนุนภำรกิจสถำบัน และกำรบริหำรจัดกำร
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเลขำนุกำรคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์

๒.

งำนประจำ (๔๐ คะแนน)
ดำเนินกำรเกี่ยวกับคณะกรรมกำรประจำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์, คณะกรรมกำรบริหำรคณะสังคม
สงเครำะห์ศำสตร์ กำรประชุมคณำจำรย์ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ทั้งสำยวิชำกำร และสำย
สนับสนุนวิชำกำรคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์

๓.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนทีไ่ ด้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผูบ้ ังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๖

งำนบริหำรงำนทัว่ ไป
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ระดับตำแหน่ง : ชำนำญกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๑๑๕๗
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวิตรี มีสมบูรณ์
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๐๑/๐๙/๒๕๓๗
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดสำรบรรณ ดำเนินกำรเกี่ยวกับสำรบรรณ เช่น
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเอกสำรทำงรำชกำรตำมระเบียบงำนสำรบรรณ เช่น รับ-ส่งหนังสือ/เอกสำร, ร่ำงโต้ตอบหนังสือ, จัด/เก็บเอกสำรให้เป็นระบบ และทำลำยเอกสำร เป็นต้น
- รับติดต่อ/อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่องำนที่คณะ/สำนักงำนเลขำนุกำร
- ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่จำเป็น และประชำสัมพันธ์เรื่องต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน
- ดำเนินกำรจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งรักษำรำชกำรแทนผูบ้ ริหำร อำทิ คณบดี รองคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ
- ออกคำสั่งต่ำง ๆ ภำคในคณะฯ
- เก็บรวมรวมข้อมูลบุคลำกรในส่วนของกำรสนับสนุนข้อมูลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ กพร. อำทิกำร
ร่วมเป็นกรรมกำรในหน่วยงำนต่ำง ๆ รับเชิญเป็นวิทยำกร สอบสำรนิพนธ์ภำยนอกหน่วยงำน
- บริหำรจัดกำรอำนวยควำมสะดวกเอกสำรประกอบคำสอน
- ควบคุมกำรให้บริกำร อัดสำเนำ และถ่ำยเอกสำร ให้บริกำรแก่อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ที่เอกสำรทำงรำชกำร
- ประสำนงำนกำรบำรุงรักษำ อุปกรณ์ อัดสำเนำ เครื่องถ่ำยเอกสำรพร้อมใช้งำนได้
๑.๒ หมวดอำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะ ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ของคณะ/ศูนย์รังสิต และ
ยำนพำหนะ ทุกประเภทของคณะ เช่น
- ดำเนินกำรและประสำน กำรขออนุมัติกำรขอใช้สถำนที่และอำนวยควำมสะดวก เกี่ยวกับกำรใช้อำคำรสถำนที่
- ประสำนงำนกำรซ่อมบำรุงอำคำรสถำนที่

๗
- ประสำนกำรจัดระบบเวร ยำม และกำรรักษำควำมปลอดภัย พนักงำนทำควำมสะอำดในอำคำรสถำนที่
- ควบคุม ดูแลกำรใช้นำ้ ไฟ และโทรศัพท์ ตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
- ดำเนินกำรและประสำน กำรขออนุมัติกำรใช้ยำนพำหนะ และอำนวยควำมสะดวก เกี่ยวกับกำรใช้ยำนพำหนะ
- ควบคุมและประสำนกำรซ่อมบำรุงยำนพำหนะ
- ควบคุม ดูแลกำรใช้ยำนพำหนะ และน้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำสรุปรำยงำนผล ตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
๑.๓ หมวดสวัสดิกำร
- ดำเนินเกี่ยวกับลำเกีย่ วกับกำรลำ ขอข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงของคณะฯ และสรุปกำรลำ
รำยเดือน
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๘
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๗๑๑๔
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวจุฑำทิพย์ บุญชอบ
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๖/๐๑/๒๕๖๑
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดกำรเจ้ำหน้ำที่ ดำเนินกำรเกี่ยวกับบุคลำกรของคณะทุกสำยงำน เช่น
- กำรรับสมัคร บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ำย กำรทดลองกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรต่อสัญญำกำรทำงำน พนักงำนสำย
วิชำกำร และสำยสนับสนุนวิชำกำร
- จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตบิ คุ ลำกร
- กำรจัดทำอัตรำกำลัง/กำหนด/เปลี่ยนกรอบอัตรำ/ตำแหน่งงำนพนักงำนสำยวิชำกำร
- กำรอนุมัติไปอบรม/ศึกษำ/ดูงำนทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ
- รำยงำนข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร
- ดำเนินขออนุมัติกำรลำไปต่ำงประเทศของบุคลำกรของคณะฯ
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เช่น กำรลำศึกษำต่อ กำรพัฒนำ/ฝึกอบรมคณำจำรย์
ข้ำรำชกำร/พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ทุกสำยงำน
- ดำเนินกำรจัดทำหนังสือรับรองตำแหน่ง/เงินเดือน ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
๑.๒ หมวดสวัสดิกำร ดำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำรบุคลำกรของคณะทุกสำยงำน เช่น
- ประสำนกำรจัดสวัสดิกำรด้ำน กำรประกันสังคม กำรเข้ำและยกเลิกกำรประกันตน กำรสมทบเงินประกันสังคม
กำรสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำรประกันสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล กำรตรวจสุขภำพประจำปี
เจ็บป่วยทุพพลภำพ ของพนักงำน (ค่ำรักษำพยำบำล กำรประกันสุขภำพ เงินอุดหนุนบุตร เงินเพิ่มประสิทธิภำพ
ของ ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงของคณะฯ ฝ่ำยกำรเงิน(งำนคลังและพัสดุ)จะเป็นผู้ดูแล)

๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๙
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท : พนักงำนมหำวิทยำลัย (ส่วนงำน)
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๓๐๐๕
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวอทิตยำ มุทุตำจิตต์
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๒๕/๐๕/๒๕๖๑
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดกำรเจ้ำหน้ำที่ ดำเนินกำรเกี่ยวกับบุคลำกรของคณะทุกสำยงำน เช่น
- กำรรับสมัคร บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ำย กำรทดลองกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรต่อสัญญำกำรทำงำน ของพนักงำนสำย
วิชำกำร
- จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตบิ คุ ลำกรพนักงำนสำยวิชำกำร
- กำรอนุมัติไปอบรม/ศึกษำ/ดูงำนทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ
- ดำเนินขออนุมัติกำรลำไปต่ำงประเทศของบุคลำกรของคณะฯ
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เช่น กำรลำศึกษำต่อ กำรพัฒนำ/ฝึกอบรมคณำจำรย์
ข้ำรำชกำร/พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่ทุกสำยงำน
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจ้ำงผู้เชีย่ วชำญชำวต่ำงประเทศ
- ดำเนินกำรและประสำนงำนกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์
- ดำเนินกำรและประสำนงำนกำรขยำยเวลำรำชกำรกรณีเกษียณอำยุรำชกำร
๑.๒ หมวดสวัสดิกำร ดำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำรบุคลำกรของคณะทุกสำยงำน เช่น
- ประสำนกำรจัดสวัสดิกำรด้ำน กำรประกันสังคม กำรเข้ำและยกเลิกกำรประกันตน กำรสมทบเงินประกันสังคม
กำรสมทบเงินค่ำสำรองเลี้ยงชีพ กำรประกันสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล เจ็บป่วยทุพพลภำพ ของพนักงำน
มหำวิทยำลัย (ค่ำรักษำพยำบำล กำรประกันสุขภำพ เงินอุดหนุนบุตร เงินเพิ่มประสิทธิภำพ ของ ข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงของคณะฯ ฝ่ำยกำรเงิน(งำนคลังและพัสดุ)จะเป็นผู้ดูแล)

๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้ รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น อำทิ ดำเนินขออนุมัติกำรลำไปต่ำงประเทศของบุคลำกรคณะฯ หนังสือรับรอง
แต่ละกรณี ฯลฯ และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำคณะฯ/มหำวิทยำลัย
เป็นต้น

๑๐
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ/ร่วม (ถ้ำมี) : ๗ คน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ระดับตำแหน่ง : ชำนำญกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๑๒๐๔
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงอภิสรำ รัตนศรทอง
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๐๑/๑๐/๒๕๒๓
๑.

งำนบริหำร : หัวหน้ำงำนทั่วไป ศูนย์ท่ำพระจันทร์
- บริหำรงำน ร่วมวำงแผนและพัฒนำงำน ดำเนินกำร กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ประสำนงำน และ
ปฏิบัติงำนทัว่ ไป ณ สำนักงำนเลขำนุกำรคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ศูนย์ทำ่ พระจันทร์ เช่น ด้ำนบริหำรและ
ธุรกำร ด้ำนบริหำรงำนภำควิชำ ด้ำนบริหำรและพัฒนำกำยภำพ และด้ำนวิเทศสัมพันธ์
- ร่วมประเมินผล และพัฒนำคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสำยงำนบริหำรงำนทั่วไปตำมที่ได้รบั
มอบหมำย ณ สำนักงำนเลขำนุกำรคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ศูนย์ท่ำพระจันทร์ จัดเก็บรวมรวมข้อมูลกำร
ปฏิบัติงำนในสำยงำน เพื่อกำรบริหำร กำรพัฒนำ และกำรประกันคุณภำพ
- ปฏิบัติหน้ำที่แทนเลขำนุกำรคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ในงำนตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย ณ สำนักงำนเลขำนุกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ศูนย์ท่ำพระจันทร์
- ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกันงำนอื่น ๆ คือ งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ งำน
คลังและพัสดุ และงำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
- ปฏิบัติงำนบริหำรอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย

๒.

งำนประจำ : หน่วยบริหำรงำนภำควิชำ หน่วยบริหำรและธุรกำร และหน่วยบริหำรและพัฒนำกำยภำพ
๒.๑ หน่วยบริหำรงำนภำควิชำ
สนับสนุน ดำเนินกำร ประสำน/ร่วมประสำนงำน กับงำน/หน่วยต่ำง ๆ ตำมภำรกิจของภำควิชำทุกภำควิชำ
ทั้งภำควิชำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ และภำควิชำกำรนโยบำยสังคมฯ เช่น
- กำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำหลักสูตร และประกันคุณภำพ
- กำรสร้ำงงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
- กำรให้บริกำรวิชำกำรจำกควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญของคณำจำรย์
- กำรปลูกฝังควำมตระหนักในคุณค่ำและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และควำมเป็นธรรมในสังคม

๑๑
- กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรภำควิชำโดยมุ่งเน้นธรรมำภิบำลและสุขภำวะของบุคลำกรควบคู่
กับกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกร
- กำรจัดทำแผนพัฒนำภำควิชำ กำรบริหำรงบประมำณภำควิชำ เป็นต้น
๒.๒ หน่วยบริหำรและพัฒนำกำยภำพ
บริหำร ดำเนินกำร และพัฒนำดำเนินกำรเกี่ยวกับภำยภำพ และยำนพำหนะ ณ ศูนย์ทำ่ พระจันทร์ เช่น
- ดำเนินกำร และประสำนงำนเกี่ยวกับกำรออกแบบ-กำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
- บริหำรจัดกำร อำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนเกี่ยวกับกำรใช้อำคำรสถำนที่ และวัสดุอปุ กรณ์
- ดูแล รักษำ ทำควำมสะอำด ปรับปรุง และซ่อมบำรุงอำคำรสถำนที่ และวัสดุอุปกรณ์
- กำรจัดระบบเวร ยำม และกำรรักษำควำมปลอดภัย ในอำคำรสถำนที่
- ควบคุม ดูแลกำรใช้นำ้ ไฟ และโทรศัพท์ ตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
- บริหำรจัดกำร กำรอนุมัติกำรใช้ยำนพำหนะ และอำนวยควำมสะดวก/ประสำนงำน เกี่ยวกับกำรใช้
ยำนพำหนะ
ดำเนินกำร และประสำนงำนกำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ.๒๕๕๔
๒.๓ หน่วยบริหำรและธุรกำร
บริหำร ดำเนินกำร และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป ณ ศูนย์ท่ำพระจันทร์ เช่น
- งำนสำรบรรณ เช่น รับ-ส่งหนังสือ/เอกสำร ร่ำง-โต้ตอบหนังสือ จัด/เก็บเอกสำรให้เป็นระบบ และ
ทำลำยเอกสำรตำมระเบียบ เป็นต้น
- รับติดต่อ/อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่องำนที่คณะ/สำนักงำนเลขำนุกำร
- ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่จำเป็น และประชำสัมพันธ์เรื่องต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน
- กำรเสนอชื่อกรรมกำรสภำอำจำรย์ประเภทผู้แทนคณะฯ
- บริกำรถ่ำยเอกสำร ให้บริกำรแก่อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ที่เอกสำรทำงรำชกำร
- กำรจัดจำหน่ำยเอกสำรวิชำกำรของคณะฯ
- กำรดูแลและบำรุงรักษำอุปกรณ์ และเครื่องถ่ำยเอกสำรให้พร้อมใช้งำนได้
๓.

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

๑๒
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๕๕๘๒
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงอุลัยพร โทบุตร
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๐๑/๐๒/๒๕๕๓
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ สำรบรรณ ดำเนินกำรเกี่ยวกับสำรบรรณ ประชำสัมพันธ์ และผลิตเอกสำร เช่น
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเอกสำรทำงรำชกำรตำมระเบียบงำนสำรบรรณ เช่น รับ-ส่งหนังสือ/เอกสำร,
ร่ำง-โต้ตอบหนังสือ, จัด/เก็บเอกสำรให้เป็นระบบ และทำลำยเอกสำร เป็นต้น
- รับติดต่อ/อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่องำนที่คณะ/สำนักงำนเลขำนุกำร
- ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่จำเป็น และประชำสัมพันธ์เรื่องต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน
- ดูแล บำรุงรักษำ อุปกรณ์ อัดสำเนำ เครื่องถ่ำยเอกสำรพร้อมใช้งำนได้
๑.๒ อำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ของคณะ และยำนพำหนะ เช่น
- บริหำรจัดกำร และอำนวยควำมสะดวก เกี่ยวกับกำรใช้อำคำรสถำนที่ และวัสดุอุปกรณ์
- ดูแล รักษำ ทำควำมสะอำด ปรับปรุง และซ่อมบำรุงอำคำรสถำนที่ และวัสดุอุปกรณ์
- กำรจัดระบบเวร ยำม และกำรรักษำควำมปลอดภัย ในอำคำรสถำนที่
- ควบคุม ดูแลกำรใช้นำ้ ไฟ และโทรศัพท์ ตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
- บริหำรจัดกำร กำรอนุมัติกำรใช้ยำนพำหนะ และอำนวยควำมสะดวก เกี่ยวกับกำรใช้ยำนพำหนะ
- ควบคุม ดูแลกำรใช้ยำนพำหนะ และน้ำมันเชื้อเพลิง ตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน

๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๑๓
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๔๑๕๐
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวพิชญำ พึง่ ทอง
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๒/๐๖/๒๕๕๖
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดนโยบำยและแผน ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำนโยบำยและแผนของคณะ เช่น
- จัดทำแผนพัฒนำ แผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ ของคณะทุกประเภท
- ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผน วิเครำะห์นโยบำยและแผน กำรปรับแผน
- จัดทำคำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยและรำยได้ทุกประเภท กำรวิเครำะห์งบประมำณและทรัพยำกร
- จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีและกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณทุกประเภท
๑.๒ หมวดบริหำรควำมเสี่ยง ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของคณะ เช่น
- กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและวำงระบบกำรควบคุมภำยในของคณะฯ
ประจำปีงบประมำณ
- กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน
- จัดทำรำยงำนประเมินผลกำรวำงระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในของคณะฯ เพื่อ
รำยงำนมหำวิทยำลัยทุกสิ้นปีงบประมำณ

๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๑๔
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท : พนักงำนมหำวิทยำลัย (ส่วนงำน)
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๓๐๐๒
สังกัด : งำนบริหำรงำนทั่วไป
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวทองศิริ ก่ำแดง
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๒๐/๐๖/๒๕๕๖
๑. งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร (คณบดี)
- ดำเนินกำรจัดทำหนังสือขออนุญำตไปรำชกำรของผู้บริหำร (ต่ำงจังหวัด, ต่ำงประเทศ)
- ดำเนินกำรขออนุมัติงบประมำณในกำรไปรำชกำรให้แก่ผู้บริหำร
- ดำเนินกำรติดต่อประสำนงำนทำงโทรศัพท์ภำยในและภำยนอก พร้อมรับ - ส่งโทรสำร จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงำนภำยใน ภำยนอก และบุคคลต่ำงๆ
- ต้อนรับ/ อำนวยควำมสะดวก /รับรองแขก / นักศึกษำ / บุคลำกร ที่มำพบผู้บริหำร
- จัดลำดับควำมสำคัญและควำมเร่งด่วนของหนังสือรำชกำร เพื่อดำเนินกำรเสนอก่อนและหลัง
- พิจำรณำกลั่นกรองหนังสือโดยตรวจทำนว่ำผ่ำนกระบวนกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหำรที่กำกับ
ดูแลให้ครบถ้วนก่อนเสนอผู้บริหำรพิจำรณำ
- ดูแลตรวจสอบควำมถูกต้องของอักษร และรูปแบบหนังสือรำชกำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ก่อนนำเสนอ
ผู้บริหำร และลงนำมในหนังสือ พร้อมตรวจทำนหนังสือจำกผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร และลงนำมให้
ครบถ้วน ก่อนจัดส่งคืนหน่วยงำน
- พิมพ์หนังสือภำยใน หนังสือภำยนอก และเอกสำรรำชกำรต่ำงๆ ให้ผู้บริหำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
- ดำเนินกำรจัดกำรประชุมตำมที่ผู้บริหำรสั่งกำรและไม่อยู่ในหน้ำที่ของหน่วยงำนหรือบุคคลใด
- บันทึกกำรประชุม
- จัดทำรำยงำน และหรือสรุปสำระสำคัญของกำรประชุมให้ผู้บริหำร
- ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำร

๑๕
๑.๒ งำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์
- ดำเนินกำรพัฒนำ ออกแบบ นโยบำย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรด้ำนวิเทศสัมพันธ์
- ดูแลงำนพิธีกำร / รับรองอำคันตุกะ ได้แก่ ดำเนินกำรประสำนงำน และอำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ /
คณำจำรย์ และชำวต่ำงประเทศที่มำเยี่ยมเยือน – แลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำรกับคณะฯ
- ดำเนินกำรด้ำนวิเทศสัมพันธ์ กำรประสำนงำนกับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ รวมไปถึงโครงกำร
แลกเปลี่ยนบุคลำกรและนักศึกษำต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยชั้นนำในระดับนำนำชำติ
- ดำเนินกำรสนับสนุนกำรจัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติร่วมกับคณะ และ/หรือ ภำยนอกแล้วแต่กรณี
- ดำเนินกำรจัดทำหนังสือรับรองไปศึกษำต่อต่ำงประเทศให้กับคณำจำรย์/นักศึกษำคณะสังคมสงเครำะห์
๑.๓ งำนด้ำนกำรสื่อสำรองค์กร
- ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับทุน/ข่ำวสำรของฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ ให้คณำจำรย์ บุคลำกรและ
นักศึกษำของคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ได้รับทรำบ
- ดำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณของฝ่ำยพัฒนำงำนสื่อสำรองค์กร
- ดำเนินกำรจัดทำของที่ระลึกของคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- ดำเนินกำรสรุปจุดเด่นผลกำรดำเนินงำนของคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ส่งให้กับงำนสื่อสำรองค์กร กอง
แผนงำน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เพื่อจัดพิมพ์หนังสือบันทึกธรรมศำสตร์ (รำยงำนประจำปี ๒๕๖๑)
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๑๖
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) ของตาแหน่งพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ประเภท
: พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)
ประเภทตาแหน่ง : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จานวนผู้ใต้บงั คับบัญชา (ถ้ามี) :

ชื่อตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับตาแหน่ง : ปฏิบัติการ

๒. รายละเอียดคาบรรยายลักษณะงาน** (หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบตั ิ)
ตาแหน่งเลขที่
: ๓๐๐๔
สังกัด : งานบริหารงานทั่วไป
ชื่อผู้ดารงตาแหน่ง : นางสาวนุสรา รินคา
วันที่จัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดารงตาแหน่ง : ๐๙/๐๙/๒๕๕๖
๑.

งานประจา ( ๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดการเงิน บัญชี และงบประมาณ ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การลงบัญชีเงินสดย่อยศูนย์
ลาปาง เช่น
- ดาเนินการเบิกจ่าย-ควบคุมการเบิกจ่ายเงินของเงินสดย่อยศูนย์ลาปาง งบประมาณของโครงการปริญญาตรี
ของคณะ
- ทาการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อนามาจ่ายค่าใช้จ่ายประจาเดือน เช่น ค่านาค่าไฟ, ค่าไปรษณีย์, ค่า
โทรศัพท์, ค่าที่พักอาจารย์ เป็นต้น
- บันทึกบัญชี เงินสดย่อยหมุนเวียน ของศูนย์ลาปาง
- ตรวจนับเงินสดย่อย
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวงเงินทีไ่ ด้รับจัดสรร ของศูนย์ลาปาง ทังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
หน่วยงาน
- ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินทีไ่ ด้รับการจัดสรร
1.2. หมวดพัสดุ ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ เช่น
- ดาเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ-การจัดซือจัดจ้าง เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารสถานที่
- ควบคุมดูแลการจัดซือจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของคณะ
- ดาเนินการจ้างเหมาซ่อมบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
- การจัดทาทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
- ตรวจนับพัสดุครุภัณฑ์ประจาปี รายงานการเบิกจ่ายพัสดุประจาปี
- การจาหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ทีไ่ ม่สามารถใช้งานได้
- ดูแล รักษา ทาความสะอาด ปรับปรุง และซ่อมบารุงสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ของคณะ/สานักงาน
๑.๓. หมวดการเจ้าหน้าที่ และสวัสดิการ ดาเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของคณะทุกสายงาน และดาเนินการ
เกี่ยวกับสวัสดิการบุคลากรของคณะทุกสายงาน เช่น
- จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตบิ คุ ลากร
- การอนุมัติไปอบรม/ศึกษา/ดูงานทังในประเทศ
- จัดเตรียมดอกไม้ ของเยี่ยม ของที่ระลึก พวงหรีด เป็นต้น
- ดาเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท

๑๗
๑.๔ หมวดสารบรรณ และประชาสัมพันธ์ ดาเนินการเกี่ยวกับสารบรรณ และประชาสัมพันธ์ เช่น
- ประสานและดาเนินการจัดส่งเอกสาร เช่น ไปรษณีย์ รายงานการฝึกภาคปฏิบัติ, ถอดบทเรียน
- การจัดแสดงความยินดีในกรณีตา่ ง ๆ อาทิ การได้รับรางวัล การเกษียณอายุ ของคณาจารย์และบุคลากร
รวมทังวันสถาปนา และวันครบรอบของหน่วยงาน และบุคคลทีส่ าคัญ
๒.

งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ หมายถึง งานที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ บัญชา ให้ปฏิบัติเป็นครัง
คราว งานปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่น และงาน/กิจกรรมส่วนกลางของคณะฯ/มหาวิทยาลัย เช่น งานวันสถาปนา
คณะฯ/มหาวิทยาลัย เป็นต้น

๑๘
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) ของตาแหน่งพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ประเภท : พนักงำนมหำวิทยำลัย (ส่วนงำน)
ประเภทตาแหน่ง : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จานวนผู้ใต้บงั คับบัญชา (ถ้ามี) :

ชื่อตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับตาแหน่ง : ปฏิบัติการ

๒. รายละเอียดคาบรรยายลักษณะงาน** (หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบตั ิ)
ตาแหน่งเลขที่
: ๓๐๐๖
สังกัด : งานบริหารงานทั่วไป
ชื่อผู้ดารงตาแหน่ง : นายธัญจ์ธนิน เลาหสุขไพศาล
วันที่จัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดารงตาแหน่ง : ๑๒/๐๑/๒๕๕๙
๑.

งานประจา ( ๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดสารบรรณ และประชาสัมพันธ์ ดาเนินการเกี่ยวกับสารบรรณ และประชาสัมพันธ์ เช่น
ดาเนินการเกี่ยวกับงานเอกสารทางราชการตามระเบียบงานสารบรรณ เช่น รับ-ส่งหนังสือ/เอกสาร, ร่าง-โต้ตอบ
หนังสือ, จัด/เก็บเอกสารให้เป็นระบบ และทาลายเอกสาร เป็นต้น
รับติดต่อ/อานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานที่คณะ/สานักงานเลขานุการ
ให้ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็น และประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
ออกคาสั่งต่าง ๆ อาทิ แต่งตังรักษาราชการแทน คาสั่งแต่งตังคณะทางานเนื่องในงานตามวาระต่าง ๆ
เก็บรวมรวมข้อมูลบุคลากรในส่วนของการสนับสนุนข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และ กพร. อาทิการ
ร่วมเป็นกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ รับเชิญเป็นวิทยากร สอบสารนิพนธ์ภายนอกหน่วยงาน
- งานประชุม และ พิธีตา่ งๆ
๑.๒ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของคณะ และยานพาหนะ เช่น
- บริหารจัดการ และอานวยความสะดวก เกี่ยวกับการใช้สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ของคณะ/สานักงาน
- ประสานงานกับศูนย์ลาปาง เกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ
- ควบคุม ดูแลการใช้นา ไฟ และโทรศัพท์ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
- ประสานงานเกี่ยวกับการเดินทาง และการใช้ยานพาหนะ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และวิทยากร ที่เดินทางมา
บรรยาย/ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ลาปาง
- จัดซือและจองตั๋วเครื่องบินในการเดินทางมาบรรยายของคณาจารย์
๑.๓ หมวดผลิตเอกสาร ดาเนินการเกี่ยวกับการผลิตเอกสารของทางราชการ
- บริหารจัดการอานวยความสะดวกเอกสารประกอบคาสอน
- บริการ อัดสาเนา และถ่ายเอกสาร ให้บริการแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เอกสารทางราชการ
- ดาเนินการและประสานงาน การจัดจาหน่ายเอกสารวิชาการของคณะฯ
- ดูแล บารุงรักษา อุปกรณ์ อัดสาเนา เครื่องถ่ายเอกสารพร้อมใช้งานได้

๑๙
๒.

งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ หมายถึง งานที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติเป็นครัง
คราว งานปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่น และงาน/กิจกรรมส่วนกลางของคณะฯ/มหาวิทยาลัย เช่น งานวัน สถาปนา
คณะฯ/มหาวิทยาลัย เป็นต้น

๒๐

งำนกำรศึกษำ และกิจกำรนักศึกษำ
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ : ๑๓

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรศึกษำ
ระดับตำแหน่ง : ชำนำญกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๐๗๓๕
สังกัด : งำนกำรศึกษำ และกิจกำรนักศึกษำ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวเบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๐๙/๐๙/๒๕๒๕
๑.

งำนบริหำร : รักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ (๔๐ คะแนน)
- บริหำร ดำเนินกำร ประสำนงำนกำรปฏิบัตงิ ำนของบุคลำกรในสำยงำนบริกำรกำรศึกษำ คือ หมวดปริญญำตรี
หมวดกำรศึกษำภำคปฏิบัติ และหมวดกิจกำรนักศึกษำ
- ประเมินผล และพัฒนำคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสำยงำน จัดเก็บรวมรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำน
ในสำยงำน เพื่อกำรบริหำร กำรพัฒนำ และกำรประกันคุณภำพ
- ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตร และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกหลักสูตร ทุกระดับ
และทุกศูนย์กำรศึกษำ
- ให้ควำมร่วมมือกันงำนอื่น ๆ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย

๒.

งำนประจำ (๔๐ คะแนน)
๒.๑ หมวดปริญญำตรี ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี เช่น
- กำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำทุกประเภท จัดทำทะเบียนนักศึกษำ จัดอำจำรย์ทปี่ รึกษำ จัดทำคู่มือกำรศึกษำ และ
ประสำนงำนกำรจัดทำเค้ำโครงกำรสอน และ มคอ.๓-มคอ.๗
- จัดแผนกำรศึกษำ กำหนดโควตำรำยวิชำ จัดตำรำงบรรยำย/ห้องบรรยำย กำรสอบกลำงภำค-ปลำยภำค กำรส่ง
เกรด กำรย้ำยคณะ ลำออก และพักกำรศึกษำ
- ดำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร เปิด-ปิดหลักสูตร กำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำน
หลักสูตร กำรจัดทำตัวบ่งชี้คุณภำพหลักสูตร และกำรประกันคุณภำพหลักสูตร

๒๑
๒.๒ หมวดกิจกำรนักศึกษำ ดำเนินกำร และประสำนงำนเกี่ยวกับกิจกำรนักศึกษำ และศิษย์เก่ำ เช่น
- จัดทำแผนกำรศึกษำ จัดปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ
- จัด/ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ ขออนุมัติให้นักศึกษำจัดกิจกรรม ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก ในกำรส่ง
นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม และดำเนินกำรโครงกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษำ
- กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักศึกษำสังคมสงเครำะห์ (กนศ.สค.) และเลือกตั้งกรรมกำรบัณฑิต
- จัดระบบกำรให้คำปรึกษำนักศึกษำ กำรแนะแนวนักศึกษำ ดำเนินกำรเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำ กำรบริกำร และ
สวัสดิกำรนักศึกษำ
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับวินัยนักศึกษำ
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับศิษย์เก่ำสัมพันธ์
๓.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนทีไ่ ด้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผูบ้ ังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๒๒
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรศึกษำ
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๕๗๖๔
สังกัด : งำนกำรศึกษำ และกิจกำรนักศึกษำ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวสุชัญญำ ดวงงำม
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๓๑/๐๘/๒๕๖๑
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดปริญญาตรี ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เช่น
- การรับนักศึกษาเข้าศึกษาทุกประเภท จัดทาทะเบียนนักศึกษา จัดอาจารย์ทปี่ รึกษา จัดทาคู่มือการศึกษา และ
ประสานงานการจัดทาเค้าโครงการสอน
- จัดแผนการศึกษา กาหนดโควตารายวิชา จัดตารางบรรยาย/ห้องบรรยาย การสอบกลางภาค-ปลายภาค การส่ง
เกรด การย้ายคณะ ลาออก และพักการศึกษา จดทะเบียน เพิม่ –ถอน ลักษณะวิชา
- จัดทาหนังสือดูงานรายวิชา และเชิญวิทยากรบรรยาย
- การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา และการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่ขอจบการศึกษา
- ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เปิด-ปิดหลักสูตร การดาเนินการตามมาตรฐาน
หลักสูตร การจัดทาตัวบ่งชีคุณภาพหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร
- การรับนักศึกษาเข้าศึกษาทุกประเภท
- จัดสอบประจาภาค
- จัดทาบันทึกขอศึกษาดูงาน สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล รายวิชา
- ดาเนินการตรวจสอบโครงสร้างการสาเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
๑.๒ หมวดกิจการนักศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ และประสานงานเบืองต้น เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
๑.๓ หมวดการศึกษาภาคปฏิบัติ
- ดาเนินการเกี่ยวกับการดูงานในระดับปริญญาตรี วิชา สค.๒๐๑ การดูงานและสัมมนา เช่น จัดทาแผนการ
ศึกษาดูงาน ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาดูงาน ประสานงานการจัดพาหนะ/
ประสานกับอาจารย์ในการนานักศึกษาไปดูงาน และส่งนักศึกษากลุ่มย่อยไปดูงาน
- ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ ๑ รายวิชา สค.๒๐๒ เช่น จัดทาบันทึกขออนุมัติให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ
ประสานงานหน่วยงานกับนักศึกษา หน่วยงาน และอาจารย์ของคณะฯ จัดทาแผนการดาเนินงานการฝึกภาคปฏิบตั ิ
๑ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทังหมด

๒๓
๒.

งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
- ให้คาปรึกษาเรื่องการวางแผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหา
- Admin page คณะฯ ลงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาของคณะฯ และคอยตอบคาถาม และให้คาปรึกษากับ
นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกที่สอบถามเข้ามาทางเพจฯ คณะฯ
- เลขานุการภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จัดทาเอกสาร อานวยความสะดวกในการจัดประชุม บันทึกการ
ประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการประสานงานและเก็บข้อมูลแบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๒๔
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย (ส่วนงำน)
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรศึกษำ
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๓๐๑๕
สังกัด : งำนกำรศึกษำ และกิจกำรนักศึกษำ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวนิศำ สุขประเสริฐ
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๐๓/๐๙/๒๕๖๑
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
หน่วยการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ
ดาเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ ๒ ในทุกหลักสูตร ดังนี
- จัดทาแผนการฝึกภาคปฏิบัติ ๒ ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ทังในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด จัดนักศึกษาลงหน่วยงาน/ชุมชน จัดแบ่งกลุ่มหน่วยงาน/ชุมชนสาหรับการนิเทศงานของ
อาจารย์
- ดาเนินการทาหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ๒
- ดาเนินการทาหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ๒
- จัดทาหนังสือเชิญและขอบคุณวิทยากร ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายฝึกภาคปฏิบตั ิ
- ดาเนินการทาหนังสือเชิญอาจารย์นิเทศงานภาคสนามเข้าร่วมกิจกรรมของการฝึกภาคปฏิบัติ ๒
- ประสานงานการจัดประชุมต่างๆของฝ่ายการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ
- จดบันทึกรายงานการประชุม ของคณะอนุกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ ๒
- ประสานงานการจัดสถานที่เพื่อใช้ในกิจกรรมของฝ่ายการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ
- จัดอาจารย์นิเทศงานภายในคณะ จัดปฐมนิเทศอาจารย์นิเทศงานนักศึกษา มัชฌิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
และการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกภาคปฏิบตั ิ
- ดาเนินการจัดหาอาหารกลางวันและนาดื่ม สาหรับการจัดงานปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ของ
นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ๒
- จัดทาแบบประเมินผล คานวณคะแนนจากการฝึกภาคปฏิบัติ ตัดเกรดและทาบันทึกส่งเกรดการฝึก
ภาคปฏิบัติ ๒ ให้สานักงานทะเบียนนักศึกษา
- จัดทาคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ ๒ และคู่มือการนิเทศงานภาคสนามสาหรับอาจารย์ ประสานงานการถอด
บทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ การสัมมนา และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการถอดบทเรียนจากการฝึก
ภาคปฏิบัติ ๒
- จัดทางบประมาณเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ ๒
- ขออนุมัติเบิก – จ่ายเงินงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมของการฝึกภาคปฏิบัติ ๒
- ขออนุมัติตัวบุคลากรไปปฏิบตั ิหน้าที่ตา่ งจังหวัด

๒๕
- ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม
- จัดทาบันทึกคืนเงินยืม เคลียร์เอกสารการยืมเงินและใบเสร็จให้กับงานการเงิน
- จัดทาแฟ้มสาหรับอาจารย์นิเทศงานในคณะฯ และอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม
- จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ ๒
๑.๓ หมวดปริญญาตรี ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เช่น
- การรับนักศึกษาเข้าทุกประเภท
- การดาเนินการเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๑.๔ หมวดการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เช่น
- ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และตัวบ่งชี ที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชีคุณภาพการศึกษา จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทังระดับหลักสูตร
การรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
- จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมิน จัดตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทังระดับ
หลักสูตร และการเข้าร่วมรับประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
๒.

งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ หมายถึง งานที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ังคับบัญชา ให้ปฏิบัติเป็นครัง
คราว งานปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่น และงาน/กิจกรรมส่วนกลางของคณะฯ/มหาวิทยาลัย เช่น งานวันสถาปนา
คณะฯ/มหาวิทยาลัย เป็นต้น

๒๖
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย (ส่วนงำน)
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรศึกษำ
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๓๐๑๗
สังกัด : งำนกำรศึกษำ และกิจกำรนักศึกษำ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวขวัญกมล เรืองโรจน์
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๐๓/๑๒/๒๕๖๑
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดกิจการนักศึกษา ดาเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า เช่น
- ดาเนินการจัดปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และโครงการอื่นๆที่ฝา่ ยงานการศึกษาและกิจการ
นักศึกษาเป็นผู้จัดโครงการ
- ดาเนินการขออนุมัติให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือโครงการ/ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับภายนอกใน
และภายนอก
- ดาเนินการจัดการเลือกตังคณะกรรมการนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ (กนศ.สค.) และเลือกตังกรรมการบัณฑิต
- ดาเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา การบริการ และสวัสดิการนักศึกษา การแนะแนวนักศึกษา ระบบการให้
คาปรึกษา
- ดาเนินการเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
- ดาเนินการเกี่ยวกับศิษย์เก่าสัมพันธ์
๑.๒ หมวดการศึกษาภาคปฏิบัติ ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ๓ ในระดับปริญญาตรี เช่น
- จัดอบรมเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ การฝึกภาคปฏิบตั ิ
- จัดทาหนังสือส่งนักศึกษาเข้าพืนที่
- ดาเนินการจัดทาคาขออนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติ
- ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน อาจารย์นิเทศงานในคณะ/อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม
- ดาเนินการ และประสานงานการจัดทาคู่มือการฝึกภาคปฏิบตั ิ การถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
- ดาเนินการคานวณคะแนน และประสานงานการส่งเกรดการฝึกภาคปฏิบัติ
- ดาเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับทุนการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านสังคมสงเคราะห์ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น
- ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน จัดทาหนังสือเกี่ยวกับการดูงาน
๑.๓ หมวดปริญญาตรี ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เช่น
- การรับนักศึกษาเข้าทุกประเภท
- การดาเนินการเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- จัดทาหนังสือเชิญวิทยากรทังภายในและภายนอก

๒๗
๒.

งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ หมายถึง งานที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ังคับบัญชา ให้ปฏิบัติเป็นครัง
คราว งานปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่น และงาน/กิจกรรมส่วนกลางของคณะฯ/มหาวิทยาลัย เช่น งานวันสถาปนา
คณะฯ/มหาวิทยาลัย เป็นต้น

๒๘
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรศึกษำ
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๕๗๖๓
สังกัด : งำนกำรศึกษำ และกิจกำรนักศึกษำ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวจุฬำรัฏ เมืองโคตร
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๐๒/๐๘/๒๕๕๓
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ โครงกำรบัณฑิตศึกษำภำคปกติ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับบัณฑิตศึกษำ
ภำคปกติทุกหลักสูตร
๑.๑.๑ หลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรสังคม
กำรจัดสอบภำษำต่ำงประเทศ
- จัดทำปฏิทินกำรสอบภำษำต่ำงประเทศ
- กำรประกำศรับสมัครสอบภำษำต่ำงประเทศ/ ประกำศรำยชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ
- ติดต่อประสำนงำนกับสถำบันภำษำ เรื่องกำรสอบข้อเขียน
- ดำเนินกำรสอบหมวดปำกเปล่ำ/ แต่งตั้งกรรมกำร
- กำรประกำศผลสอบ และเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบ
กำรจัดสอบวัดคุณสมบัติ
- จัดทำปฏิทินกำรสอบวัดคุณสมบัติ
- กำรประกำศรับสมัครกำรสอบวัดคุณสมบัติ/ ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบ
- กำรแต่งตั้งกรรมกำรสอบ
- กำรจัดสอบหมวดควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรสังคม หมวดควำมรู้เชิงบูรณำกำร และหมวดปำกเปล่ำ
- กำรประกำศผลสอบ และส่งผลสอบให้สำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
- กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรกำรสอบวัดคุณสมบัติ
กำรสอบเค้ำโครง /วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
- ตรวจสอบแบบฟอร์มกำรขอสอบวิทยำนิพนธ์
- กำรแต่งตั้งอำจำรย์ทปี่ รึกษำ/คณะกรรมกำรสอบ
- กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ (กรรมกำรภำยใน-นอก)
- กำรจัดเสวนำควำมก้ำวหน้ำในกำรทำวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอก
- กำรตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์/ ส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ให้สำนักหอสมุด

๒๙
๑.๑.๒ หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำวิชำนโยบำยสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)
กำรรับสมัครนักศึกษำ
- กำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร โดยกำรทำบันทึกไปยังสำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
- กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกนักศึกษำ
- ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิน์ ำเสนอ Research Proposal และสอบสัมภำษณ์
- ติดต่อประสำนงำนกับผู้สมัครเข้ำศึกษำ เพื่อแจ้งข้อมูลต่ำง ๆ ในกำรสอบ
กำรคัดเลือกนักศึกษำ
- เตรียมใบเซ็นชื่อส่งเอกสำร สำหรับให้ผู้สมัครเซ็นชื่อ เมื่อมำส่งเอกสำรแทนกำรสอบข้อเขียน
- จัดเอกสำรและข้อมูลผู้สมัคร เพื่อนำเข้ำกำรประชุมกรรมกำรคัดเลือกนักศึกษำ
- ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิน์ ำเสนอ Research Proposal และจัดให้ผู้มีสิทธิ์ มำนำเสนอ Research Proposal และ
สอบสัมภำษณ์
- กำรสอบสัมภำษณ์ ดำเนินกำรโดย เตรียมใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ/ ใบเซ็นชื่อกรรมกำร/ เอกสำรข้อมูลเบื้องต้นของผู้
เข้ำรับกำรสัมภำษณ์
- ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำระดับปริญญำเอก (ซึ่งประกำศผ่ำนสำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์)
กำรจัดสอบภำษำต่ำงประเทศ
- จัดทำปฏิทินกำรสอบภำษำต่ำงประเทศ
- กำรประกำศรับสมัครสอบภำษำต่ำงประเทศ/ ประกำศรำยชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ
- ติดต่อประสำนงำนกับสถำบันภำษำ เรื่องกำรสอบข้อเขียน
- ดำเนินกำรสอบหมวดปำกเปล่ำ/ แต่งตั้งกรรมกำร
- กำรประกำศผลสอบ และเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบ
กำรจัดสอบวัดคุณสมบัติ
- จัดทำปฏิทินกำรสอบวัดคุณสมบัติ
- กำรประกำศรับสมัครกำรสอบวัดคุณสมบัติ/ ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบ
- กำรแต่งตั้งกรรมกำรสอบ
- กำรจัดสอบหมวดควำมรู้ด้ำนนโยบำยสังคม หมวดควำมรู้เชิงบูรณำกำร และหมวดปำกเปล่ำ
- กำรประกำศผลสอบ/ ส่งผลสอบให้สำนักทะเบียนและประมวลผล
- กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรกำรสอบวัดคุณสมบัติ
กำรสอบเค้ำโครง /วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
- ตรวจสอบแบบฟอร์มกำรขอสอบวิทยำนิพนธ์
- กำรแต่งตั้งอำจำรย์ทปี่ รึกษำ/คณะกรรมกำรสอบ
- กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ (กรรมกำรภำยใน-นอก)
- กำรจัดเสวนำควำมก้ำวหน้ำในกำรทำวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอก
- กำรตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์

๓๐
๑.๑.๓ กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรดุษฎีบัณฑิต
- จัดทำวำระ เตรียมเอกสำรกำรประชุม และจองห้องประชุม
- กำรทำบันทึกเชิญประชุม
- กำรประชุมและจดบันทึกกำรประชุม เขียนรำยงำนกำรประชุม (เสนอประธำนเพื่อตรวจทำน)
- กำรทำเรื่องเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยประชุม
๑.๑.๔ กำรประกันคุณภำพหลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรสังคม
และหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนโยบำยสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)
- กรอกข้อมูล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ประจำเดือน ตำมทีฝ่ ่ำยกำรประกันคุณภำพของคณะฯ แจ้งขอ
ข้อมูล รำยเดือน/ รำย ๓ เดือน/ รำย ๖ เดือน
- จัดเก็บเอกสำรเพื่อประกอบกำรประกันคุณภำพ
- ประสำนงำนกับฝ่ำยกำรประกันคุณภำพของคณะฯ และของมหำวิทยำลัย
- ดำเนินกำรตรวจกำรประกันคุณภำพ
๑.๑.๕ กำรจัดสัมมนำของหลักสูตรต่ำง ๆ
- เขียนโครงกำรจัดสัมมนำ
- ส่งบันทึกเพื่อขออนุมัติโครงกำร และทำเรื่องยืมเงินจัดสัมมนำ
- ติดต่อวิทยำกร/ ประสำนงำนวิทยำกร และผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
- ประชำสัมพันธ์โครงกำร
- จัดเตรียมเอกสำรในกำรจัดสัมมนำ/ สถำนที่/ อำหำรว่ำง/ อำหำรกลำงวัน
- เบิกจ่ำยค่ำใช้จำ่ ยต่ำง ๆ/ คืนเงินยืม
๑.๑.๖ งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน ระดับบัณฑิตศึกษำภำคปกติทุกหลักสูตร
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษำ/ จัดตำรำงบรรยำย/ ดำเนินกำรจัดสอบประจำภำค/ กำรส่งเกรด
- จัดทำเรื่องคำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยได้หน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ
- จัดทำ และส่งหนังสือรำชกำร ทั้งภำยใน และภำยนอกหน่วยงำน
- จัดทำบันทึกขอส่งเอกสำรรักษำสถำนภำพ
- จัดทำหนังสือขออนุญำตให้นักศึกษำเข้ำเก็บข้อมูล/ ขอสัมภำษณ์
- จัดทำหนังสือรับรองกำรศึกษำ/ จัดทำหนังสือขอขยำยระยะเวลำศึกษำต่อระดับปริญญำเอก
- กำรจองห้องสอบวิทยำนิพนธ์/ สัมมนำ/ กิจกรรมอื่น ๆ ของแต่ละหลักสูตร
- จัด ส่งข้อมูล ปริญ ญำเอก กิจ กรรมต่ ำง ๆ ของหลั กสู ต ร ให้ ฝ่ ำยเทคโนโลยีส ำรสนเทศ เพื่ อลงในเว็บ ไซด์ ของ
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- ประสำนงำนกับอำจำรย์ นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยใน และภำยนอกหน่วยงำน (โทรศัพท์ และ
E-mail)
- กำรตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษำที่ขอจบ กำรขออนุมัติปริญญำ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับพิธพี ระรำชทำนปริญญำ
บัตร
- ดำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร เปิด-ปิดหลักสูตร

๓๑

๑.๒ สนับสนุนภำควิชำ สนับสนุน และประสำนงำนกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของภำควิชำสังคมสงเครำะห์
- ประชุมคณะกรรมกำรภำควิชำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- กำรจัดสัมมนำต่ำงๆ ของภำควิชำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
๒.๑ ร่วมงำนสถำปนำคณะฯ งำนอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัย
๒.๒ งำนอื่น ๆ ที่ปฏิบัติหน้ำแทนผู้อื่น
- กำรส่งหนังสือรำชกำรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนท่ำพระจันทร์
- ช่วยเสนองำนของบุคลำกรที่อยู่ มธ. ศูนย์รังสิต ต่อผูบ้ ังคับบัญชำที่อยู่ทำ่ พระจันทร์
- ประสำนงำนต่ำงๆ ในส่วนของฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ
- กำรจองห้องบรรยำย ห้องประชุมภำยในคณะฯ ให้คณำจำรย์ และนักศึกษำ
- ลงทะเบียนรับ/ ส่งหนังสือรำชกำรทั้งภำยใน และภำยนอกหน่วยงำน

๓๒
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑.ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท: พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนวิชำกำร
ประเภทตำแหน่ง: เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี):-

ชื่อตำแหน่ง: เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ระดับตำแหน่ง: ปฏิบัติกำร

๒.รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่ : ๕๖๘๖
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำววิลำวัณย์ ศรีจันทร์ดร
วันที่ดำรงตำแหน่ง: ๓ ก.ย. ๒๕๔๔

สังกัด : งำนกำรศึกษำ และกิจกำรนักศึกษำ
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน: ๒๒/๐๔/๒๕๖๒

๒.๑ งำนประจำ
ค่ำนำหนัก ๘๐ คะแนน
๒.๑.๑ งำนด้ำนบริกำรกำรศึกษำ และกิจกรรมนักศึกษำ
๑. เตรียมกำร วำงแผนกำรสอน จัดกำรเรียนกำรสอน เรียนเชิญอำจำรย์ผสู้ อน กำรจัดตำรำงเรียน
ตำรำงสอน และตำรำงสอบกลำงภำค ปลำยภำค จัดเตรียมข้อมูลกำรลงทะเบียนออนไลน์
๒. ประสำนกำรรวบรวม COURSE OUTLINE TQF ๓ และ TQF ๕ จำกอำจำรย์ผสู้ อนในแต่รำยวิชำ
และกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนในแต่ละรำยวิชำ
๓. วำงแผนกำรดำเนินงำนต่ำงๆด้ำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสำหรับนักศึกษำ และจัดงำนสัมมนำ
วิชำกำร โครงกำรศึกษำดูงำน
๔. วำงแผน และเตรียมกำร จัดทำประกำศ รับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำต่อในปีกำรศึกษำ คำสัง่ แต่งตั้ง
กรรมกำรสอบคัดเลือก เตรียมกำรสอบคัดเลือก จัดส่งข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนนักศึกษำ
๕. วำงแผน จัดเตรียมข้อมูล เพื่อกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร ดูแลกำรจัดทำจดหมำยข่ำว
(NEWSLETTER) จัดส่งเอกสำรไปยังสถำบันกำรศึกษำและองค์กร จัดเตรียมข้อมูล เพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์โดยกำรออก road show ยังสถำบันกำรศึกษำและสถำบันกวดวิชำต่ำงๆ
๖. ประชำสัมพันธ์ข่ำวทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนวิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษำ
๗. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับนักศึกษำแลกเปลี่ยน
๘. ดำเนินกำรเรื่องขอทุนกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ และเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำกับทำงกองวิเทศ
สัมพันธ์ และกองคลัง
๙. วำงแผนรับอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ ประสำนกำรดำเนินงำนต่ำงๆของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอำจำรย์
ชำวต่ำงประเทศ และประสำนงำนร่วมกับอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ
๑๐. วำงแผน เตรียมวำระ จัดประชุม สรุปรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ และ
ประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตร
๑๑. วำงแผน เตรียมงำน/จัดงำนปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ

๓๓
๒.๑.๒ งำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑. จัดทำและรวบรวมข้อมูลของหลักสูตร และรำยงำนกำรข้อมูลประกันคุณภำพของหลักสูตร ให้แก่ทำง
คณะและมหำวิทยำลัย ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด
๒. จัดทำ รวบรวมข้อมูล และรำยงำนของหลักสูตรผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร ตำมตัวบ่งชี้
๓. ตรียมกำรตรวจรับกำรประเมินผลกำรประกันคุณภำพ กำรดำเนินงำนของหลักสูตร
๔. จัดทำและรวบรวมเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพของหลักสูตร
๒.๑.๓ งำนด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
๑. ตั้งงบประมำณรำยรับ รำยจ่ำย
๒. ตั้งเรื่องเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนต่ำงๆของหลักสูตร
๓. ควบคุมงบประมำณ สรุปงบประมำณรำยจ่ำย
๔. สรุปรำยรับ และนำส่งค่ำธรรมเนียมให้กับมหำวิทยำลัย
๒.๒ งำนอื่นๆ และงำนที่ได้รบั มอบหมำย ค่ำนำหนัก ๒๐ คะแนน
๑. ประชุมร่วมกับหลักสูตรนำนำชำติ และประชุมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องในระดับมหำวิทยำลัย
๒. จัดซื้อ จัดจ้ำง เพื่อกำรดำเนินงำนของหลักสูตร
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน ให้แก่นักศึกษำ
๔. อำนวยควำมสะดวกให้แก่อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ และประสำนงำนร่วมด้ำนต่ำงๆให้แก่อำจำรย์ชำว
ต่ำงประเทศ

๓๔
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนเงินรำยได้ประเภทประจำ ชื่อตำแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร
๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๑๐๐๕
สังกัด : งำนกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวปิยภัทร คุณเจริญ
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑ มีนำคม ๒๕๓๙
๑. งำนประจำ ๘๐ คะแนน
หมวดบริกำรกำรศึกษำ
๑. งำนทีไ่ ด้รับมอบหมำยให้กำกับ ตรวจ/ผ่ำนงำนบริกำรกำรศึกษำ ในระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโทและ
ปริญญำเอก)
๒. งำนรับเข้ำศึกษำหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้ง ๓ หลักสูตร (หลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตร
มหำบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘), หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนโยบำยสังคม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘), หลักสูตรพัฒนำชุมชนมหำบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)
๒.๑ วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครร่วมกับกรรมกำรหลักสูตรฯ
๒.๒ จัดทำบันทึก/ประกำศ เพื่อขออนุมัติเปิดรับสมัครต่อมหำวิทยำลัย
๒.๓ จัดทำหนังสือเพื่อส่งประชำสัมพันธ์ทั้งหน่วยงำนภำยใน และภำยนอก (ภำครัฐ/ภำคคเอกชน/
รัฐวิสำหกิจ/บริษัท/สื่อสำรทำงทีวี ฯลฯ)
๒.๔ กำรรับสมัครผู้สนใจเข้ำศึกษำและตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับข้อมูลกำรรับสมัคร
๒.๕ จัดทำบันทึก/ประกำศ รำยชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน, ประกำศรำยชื่อผู้มสั ิทธิสอบสัมภำษณ์,
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ
๒.๖ ประสำนงำนกำรจัดสอบข้อเขียน/สอบสัมภำษณ์ เช่น กำหนดสถำนที่สอบ กรรมกำรสอบข้อเขียน
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ และกำรประกำศผลผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
๒.๗ ประสำนงำนกำรจัดงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่
๓. งำนหลักสูตรพัฒนำชุมชนมหำบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)
๓.๑ จัดทำทะเบียนนักศึกษำ
๓.๒ จัดอำจำรย์ที่ปรึกษำ
๓.๓ จัดทำคู่มือกำรศึกษำและจัดทำ มคอ.๓, มคอ.๔, มคอ.๕, มคอ.๖ และ มคอ.๗

๓๕

๒.

๓.๔ จัดทำตำรำงกำรเรียนกำรสอนประจำภำคและรำยวิชำ/จัดตำรำงกำรสอบไล่/จัดตำรำงสอบ
ประมวลวิชำ/จัดตำรำงสอบวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์/จองห้องบรรยำย
๓.๕ จัดทำบันทึกเพื่อส่งต่อสำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ เช่น ส่งรำยละเอียดกำรลงทะเบียนประจำภำค
กำรศึกษำ/ผลคะแนนสอบไล่รำยวิชำ/ผลกำรสอบประมวลวิชำ/กำรรักษำสถำนภำพ/กำรลำออก/
กำรขออนุมัติปริญญำ
๓.๖ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบไล่/คำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบประมวลวิชำ
๓.๗ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
๓.๘ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
๓.๙ ประสำนงำนและจัดทำทำหนังสือเชิญวิทยำกรบรรยำยรำยวิชำทัง้ ภำยในและภำยนอก
๓.๑๐ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรศึกษำดูงำนประกอบกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
๓.๑๑ จัดทำแผนกำรฝึกภำคปฏิบัติ ประสำนงำนกับหน่วยงำนองค์กร/ชุมชน/จัดส่งนักศึกษำลงพื้นที่
๓.๑๒ ประสำนงำนและจัดอำจำรย์นิเทศงำนฝึกภำคปฏิบัติ
๓.๑๓ จัดส่งแบบประเมินกำรเรียนกำรสอนให้กับอำจำรย์ผสู้ อนในรำยวิชำ
๓.๑๔ รวบรวมและจัดส่งข้อมูลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรให้ฝ่ำยประกันคุณภำพคณะฯ และ
มหำวิทยำลัยทุก ๓/๖ เดือน
๓.๑๕ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนหลักสูตร ดำเนินกำรจัดทำตัวบ่งชี้
คุณภำพหลักสูตร และกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
๓.๑๖ ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร เปิด-ปิด หลักสูตร
๓.๑๗ จัดทำเบิกเงินค่ำสอนรำยวิชำและแจ้งกำรโอนค่ำสอนกับวิทยำกรทุกท่ำน
๓.๑๘ จัดทำเบิกเงินค่ำกรรมกำรสอบ เช่น กรรมกำรสอบไล่ กรรมกำรสอบประมวลวิชำ กรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์/สำรนพนธ์
๔. งำนหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรงำนยุติธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓)
๔.๑ จัดทำบันทึกส่งสำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ เช่น กำรลงทะเบียน/กำรลำพักกำรศึกษำ/กำรรักษำ
สถำนภำพ/กำรอนุมัตปิ ริญญำ
๔.๒ วำงแผนและประสำนอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อให้นักศึกษำดำเนินกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำร
จัดทำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
๔.๓ กำรจัดตำรำงสอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
๔.๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
๔.๕ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์
๔.๖ รวบรวมข้อมูลและจัดทำประกันคุณภำพหลักสูตร
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
๑. ร่วมดำเนินงำนวันสถำปนำของคณะฯ และจัดแสดงควำมยินดีในกรณีต่ำงๆ เช่น วันสถำปนำของคณะต่ำงๆ
กำรได้รับรำงวัล กำรเกษียณอำยุของคณำจำรย์และบุคลำกร
๒. ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรภำควิชำกำรพัฒนำชุมชน
๓. ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรงบประมำณ ติดตำมและประเมินผล คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์

๓๖
๔. ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน
วิชำกำร คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
๕. ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรทรัพย์สิน คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
๖. ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและแผนบริหำรควำมเสี่ยง ตำมระเบียบ คตง.ว่ำด้วยกำร
กำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน ข้อ ๖ คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
๗. ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรจัดทำโครงสร้ำงอัตรำกำลังและแผนพัฒนำบุคลำกร ๔ ปี คณะสังคมสงเครำะห์
ศำสตร์
๘. ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๙) และจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๙. ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรฝ่ำยสือ่ สำรองค์กร คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์

๓๗
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนเงินรำยได้
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๑๐๐๖
สังกัด : งำนกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสุนันทำ สำระบุตร
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑ สิงหำคม ๒๕๔๐
๑. งำนประจำ ( ๘๐ คะแนน)
ดำเนินกำรตำมภำระงำนในหมวดบริกำรกำรศึกษำ ของสำนักงำนโครงกำรบริกำรสังคม
๑. กำรรับเข้ำศึกษำ
๑.๑ จัดทำประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิสอบข้อเขียน, สอบสัมภำษณ์ และ ผู้มีสทิ ธิ์เข้ำศึกษำต่อ
๑.๒ จัดทำทะเบียนนักศึกษำ ขอเลขทะเบียนนักศึกษำ
๑.๓ จัดอำจำรย์ที่ปรึกษำ
๑.๔ จัดทำคู่มือกำรศึกษำและประสำนงำนกำรจัดทำ มคอ.๓, มคอ.๔, มคอ.๕, มคอ.๖, มคอ.๗
๒. จัดทำแผนกำรศึกษำและบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๒.๑ จัดทำปฏิทนิ กำรศึกษำ ตำรำงกำรเรียนกำรสอน/ขอใช้ห้องเรียนประจำภำค
๒.๒ จัดตำรำงกำรสอบไล่, ทำคำสั่งแต่งตัง้ กรรมกำรสอบไล่
๒.๓ จัดตำรำงสอบประมวลวิชำ, ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบประมวลวิชำ
๒.๔ จัดตำรำงสอบวิทยำนิพนธ์, สำรนิพนธ์, ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์, สำรนิพนธ์
๒.๕ จัดส่งเกรด
๒.๖ จัดทำ รวบรวม ติดตำม กำรรักษำสถำนภำพของนักศึกษำประจำภำคเรียน
๒.๗ จัดทำเรื่องลำพักกำรศึกษำ และลำออก
๒.๘ รับเรื่อง/ประสำนงำน/จัดทำบันทึก “ขอรับกำรพิจำรณำจริธรรมกำรวิจัยในคน มธ.”
๒.๙ จัดทำเรื่องขออนุมัติปริญญำ
๓. ประสำนงำนและจัดทำหนังสือเชิญผู้ประสำนงำนประจำวิชำ หนังสือเชิญวิทยำกร
๔. จัดทำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
๕. จัดทำแผนกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร อำทิเช่น
๕.๑ กำรศึกษำดูงำนประกอบกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
๕.๒ จัดทำโครงกำรเสริมควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรเรียบเรียงวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์

๓๘
๖. จัดทำแผนกำรฝึกภำคปฏิบตั ิ
๖.๑ โครงกำรปฐมนิเทศ/ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศฝึกภำคปฏิบัติ
๖.๒ ประสำนงำนกับหน่วยงำน องค์กร จัดส่งนักศึกษำลงพืน้ ที่
๖.๓ จัดอำจำรย์นิเทศงำนฝึกภำคปฏิบัติ
๗. จัดส่งแบบประเมินกำรเรียนกำรสอน ประมวลผล และแจ้งอำจำรย์ผสู้ อน ผูป้ ระสำนงำนประจำวิชำ
๘. รับคำร้องจำกนักศึกษำ ดำเนินกำร และติดตำมผล
๙. ดำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร เปิด-ปิด หลักสูตรระดับปริญญำโท
๑๐. ดำเนินกำรจัดทำตัวบ่งชี้คณ
ุ ภำพหลักสูตร และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหลักสูตร
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
๑. เป็นเลขำนุกำรประสำนงำน เพื่อจัดเตรียมวำระกำรประชุม และจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
(ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ, หลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต)
๒. จัดทำงบประมำณประจำปีของหลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต
๓. ได้รับแต่งตั้งเป็นผูช้ ่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริกำรสังคม
๔. ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรซ้อมรับปริญญำระดับมหำบัณฑิต
๕. งำนทีไ่ ด้รับมอบหมำยเป็นครั้งครำว เช่น งำนสถำปนำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์,
งำนประชุม/สัมมนำวิชำกำรประจำปี

๓๙
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนเงินรำยได้ประเภทประจำ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรศึกษำ
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร
๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๑๐๒๐
สังกัด : งำนกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวสุธิมำ วุฒิกำร
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑ พฤษภำคม ๒๕๔๐
๑.

งำนประจำ ( ๘๐ คะแนน)
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำแห่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์/ งำนบริกำรกำรศึกษำ
๑. เตรียมควำมพร้อมในเรื่องวิทยำกร
๒. เตรียมควำมพร้อมในเรื่องเอกสำรที่ใช้ในกำรอบรม
๓. เตรียมควำมพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรอบรม
๔. เตรียมควำมพร้อมในเรื่องห้องอบรม
๕. เตรียมควำมพร้อมในเรื่องผู้กล่ำวเปิดกำรอบรม/ผู้แนะนำวิทยำกร/ผู้ดูแลกำรอบรม
๖. เตรียมควำมพร้อมในเรื่องอำหำรว่ำง/อำหำรกลำงวัน
๗. เตรียมควำมพร้อมในเรื่องคนขับรถ/สถำนที่จอดรถ/กำรรับส่ง
๘. เตรียมควำมพร้อมในเรื่องผู้เข้ำอบรม
๙. จัดทำคู่มือกำรศึกษำ คู่มือวิทยำนิพนธ์-สำรนิพนธ์ และคู่มือกำรฝึกภำคปฏิบัติ ๑-๒
๑๐. จัดทำโบว์ชวั ร์และโปสเตอร์ พร้อมทั้งคู่มือเพื่อใช้ประกอบกำรรับสมัครนักศึกษำ
๑๑. จัดทำข้อมูลทำงเว๊ปไซค์ของโครงกำร แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล
๑๒. ทำประชำสัมพันธ์ถึงสื่อโทรทัศน์ (ตัววิ่ง) เพื่อรับสมัครนักศึกษำใหม่
๑๓. จัดทำสัมมนำวิชำกำรของภำควิชำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ เพื่อให้นักศึกษำได้มีโอกำสเสนอผลงำนวิทยำนิพนธ์
๑๔. กำรส่งข้อมูลเพื่อตีพิมพ์วำรสำรคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
๑๕. ดูแลงำนซ้อมรับปริญญำ ถ่ำยภำพหมู่รับปริญญำ
๑๖. งำนประกันคุณภำพ เช่น จัดทำ มคอ. ๕ และ มคอ. ๓
๑๗. จัดทำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และควำมพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
๑๘. ติดต่อประสำนงำนรำยวิชำ
๑๙. ทำหนังสือเชิญแต่ละรำยวิชำ

๔๐
๒๐. ติดต่อประสำนงำนกำรศึกษำดูงำนแต่ละวิชำ พร้อมทั้งทำหนังสือขออนุญำตให้นักศึกษำเข้ำดูงำนประกอบกำร
เรียนกำรสอนแต่ละวิชำ
๒๑. ดูแลจัดทำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนของทุกวิชำ
๒๒. จัดทำผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนและศูนย์ฝึกอบรมฯ
๒๓. จัดทำผลคะแนนรำยวิชำและส่งเกรดให้สำนักทะเบียนและประมวลผล
๒๔. ดูแลสื่อวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน
๒๕. จัดทำหนังสือแต่งตั้งคำสั่งวิทยำนิพนธ์-สำรนิพนธ์
๒๖. จัดตำรำงสอบวิทยำนิพนธ์-สำรนิพนธ์และติดต่อประสำนงำนกับวิทยำกรที่จะเป็นกรรมกำรสอบ
๒๗. ตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์-สำรนิพนธ์
๒๘. ดำเนินกำรรวบรวมและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษำภำยหลังที่สำเร็จกำรศึกษำแล้ว เช่น ข้อมูลวิทยำนิพนธ์สำรนิพนธ์ ข้อมูลส่วนตัว-ที่อยู่ของมหำบัณฑิต)
๒๙. ทำขออนุมัติปริญญำประจำปีกำรศึกษำ
๓๐. ทำขอบัตรอนุญำตนำรถเข้ำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
- จัดประชุมวิชำกำรประจำปีระดับบัณฑิตศึกษำ
- งำนสถำปนำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์

๔๑
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย(ส่วนงำน)
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรศึกษำ
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร
๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัต)ิ
ตำแหน่งเลขที่
: ๓๐๑๑
สังกัด : งำนกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวอุษณีย์ น้อยอยู่นิตย์
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๕ ตุลำคม ๒๕๔๒
๑. งำนประจำ ค่ำนำหนักคะแนน ๘๐ คะแนน
งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรพัฒนำแรงงำนและสวัสดิกำรมหำบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)
- จัดพิมพ์ตำรำงกำรเรียนกำรสอน และตำรำงกำรสอบไล่
- ขอใช้ห้องบรรยำย
- ประกำศแจ้งนักศึกษำ อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำหนังสือเชิญและประสำนงำนวิทยำกรทั้งภำยในและภำยนอกคณะ
- จัดพิมพ์เอกสำรแนวทำงกำรบรรยำยรำยวิชำ
- จัดพิมพ์และเตรียมเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนสำหรับแจกนักศึกษำในแต่ละวัน
- จัดทำใบเซ็นรับเงินค่ำสอนของอำจำรย์ผสู้ อน
- จัดพิมพ์จดหมำยขอข้อมูลเพื่อกำรทำรำยงำนในกรณีที่มนี ักศึกษำขอ
- กำรประสำนงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน ประสำนงำนกับอำจำรย์ผสู้ อน และนักศึกษำ ในกรณี
ที่มีกำรงดเรียน หรือเรียนเพิ่มเติมสำหรับวันที่หยุดไป
- จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ กำรสอบและกรรมกำรคุมสอบเสนอผู้อำนวยกำรโครงกำรฯ และคณบดีลงนำม
- ประสำนงำนกำรสอบ
- ประสำนงำนเรื่องคะแนน จำกอำจำรย์ผู้สอนเพื่อส่งให้คณบดี ลงนำม
- กำรจัดเก็บตำรำและเอกสำรวิชำกำร
- จัดตำรำงประสำนงำนประจำวัน
งำนวิทยำนิพนธ์และงำนสำรนิพนธ์
วิทยำนิพนธ์
- จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ อำจำรย์ทปี่ รึกษำและคณะกรรมกำรขอสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์

๔๒
- ประสำนงำนกำรจัดสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์และฉบับสมบูรณ์
- ขอใช้ห้องสอบ
- จัดทำจดหมำยขอเก็บข้อมูล
- ให้นักศึกษำกรอกแบบฟอร์มของตรวจรูปแบบวิทยำนิพนธ์
- ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรจัดตรวจรูปแบบของวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์กับเจ้ำหน้ำที่ผตู้ รวจรูปแบบ
- จัดส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เล่มสีแดง) ส่งสำนักหอสมุด และส่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- ประสำนงำนเรื่องวิทยำนิพนธ์ดีเด่นในระดับสำขำ
งำนสำรนิพนธ์
- จัดเตรียมตำรำงกำรศึกษำและจัดประชุมแนะแนวกำรศึกษำ
- จัดทำคู่มือกำรจัดทำสำรนิพนธ์
- กำหนดส่งหัวข้อสำรนิพนธ์ (แนวสังเขปสำรนิพนธ์)
- ประกำศรำยชื่ออำจำรย์ทปี่ รึกษำสำรนิพนธ์
- ขอใช้ห้องสอบ
- จัดตำรำงสอบเค้ำโครงสำรนิพนธ์ และตำรำงสอบสำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และประกำศแจ้งนักศึกษำ
- คำสั่งแต่งตัง้ อำจำรย์ทปี่ รึกษำและคณะกรรมกำรสอบสำรนิพนธ์
- จัดทำจดหมำยขอเก็บข้อมูล
- ให้นักศึกษำกรอกแบบฟอร์มของตรวจรูปแบบสำรนิพนธ์
- ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรจัดตรวจรูปแบบของสำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจรูปแบบ
- จัดส่งเล่มสำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เล่มสีแดง) ส่งสำนักหอสมุด และส่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (สำขำวิชำนโยบำยสังคม) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)
- จัดทำตำรำงกำรเรียนกำรสอน และจัดตำรำงกำรสอบไล่
- ขอใช้ห้องบรรยำย
- ประกำศแจ้งนักศึกษำ อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
- ประสำนงำนและจัดทำหนังสือเชิญวิทยำกรทั้งภำยในและภำยนอกคณะ
- จัดพิมพ์เอกสำรแนวทำงกำรบรรยำยรำยวิชำ
- จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนสำหรับแจกนักศึกษำในแต่ละวัน
- จัดทำใบเซ็นรับเงินค่ำสอนของอำจำรย์ผสู้ อน
- ประมวลผลแบบประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
- กำรประสำนงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน ประสำนงำนกับอำจำรย์ผสู้ อน และนักศึกษำในกรณี
ที่มีกำรงดเรียน หรือเรียนเพิ่มเติมสำหรับวันที่หยุดไป
- ประสำนงำนกำรสอบ
- กำรจัดเก็บตำรำและเอกสำรวิชำกำร

๔๓
หลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
- ประสำนงำนและจัดทำหนังสือเชิญวิทยำกรทั้งภำยในและภำยนอกคณะ
- จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนสำหรับแจกนักศึกษำในแต่ละวัน
- ประมวลผลแบบประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
- กำรจัดเก็บตำรำและเอกสำรวิชำกำร
งำนประกันคุณภำพ
- กรอกข้อมูล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ประจำเดือน ตำมที่ฝำ่ ยกำรประกันคุณภำพของคณะฯ
แจ้งขอข้อมูล
- จัดเก็บเอกสำรเพื่อประกอบกำรประกันคุณภำพ
- ประสำนงำนกับฝ่ำยกำรประกันคุณภำพของคณะฯ และของมหำวิทยำลัย
- ติดต่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร
- กำรประเมินคุณ ภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรพั ฒ นำแรงงำนและสวัสดิกำร และหลักสูตรศิลป
ศำสตรมหำบัณฑิต (สำขำวิชำนโยบำยสังคม)
งำนภำควิชำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
๑. ประชุมคณะกรรมกำรภำควิชำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
๒. กำรจัดสัมมนำต่ำงๆ ของภำควิชำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
๒.๒ งำนอื่น ๆ และงำนที่ได้รับมอบหมำย
ค่ำนำหนักคะแนน ๒๐ คะแนน
- จัดทำตำรำงเวรผู้ประสำนงำนเจ้ำหน้ำทีป่ ระจำวันที่มีกำรเรียนกำรสอน
- จัดทำบัตรขออนุญำตจอดรถของนักศึกษำ และประสำนเรื่องที่จอดรถสำหรับวิทยำกร
- ลงข้อมูลในเว็ปไซด์ของโครงกำรหลักสูตรพัฒนำแรงงำนและสวัสดิกำรมหำบัณฑิต
- งำนพิมพ์เอกสำรทีไ่ ด้รับมอบหมำยจำกอำจำรย์
- มอบหมำยงำนในควำมรับผิดชอบแก่เจ้ำหน้ำที่อยู่เวรประจำวัน
- งำนอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณำจำรย์
- งำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (สำขำวิชำนโยบำยสังคม) ซึ่งจัดพร้อมกับ
หลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) และหลักสูตรพัฒนำชุมชนมหำบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
- งำนในฐำนะกรรมกำร
๑. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรหลักสูตรปริญญำโท สส.ม.
๒. กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรภำควิชำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์

๔๔
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) ของตาแหน่งพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ประเภท
: พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทตาแหน่ง : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จานวนผู้ใต้บงั คับบัญชา/ร่วม (ถ้ามี) : ๔

ชื่อตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับตาแหน่ง : ปฏิบัติการ

๒. รายละเอียดคาบรรยายลักษณะงาน** (หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบตั ิ)
ตาแหน่งเลขที่
: ๕๙๘๕
สังกัด : งานการศึกษา และกิจการนักศึกษา
ชื่อผู้ดารงตาแหน่ง : นางยุพาพร ศุกรินทร์
วันที่จัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดารงตาแหน่ง : ๐๘/๐๕/๒๕๕๕
๑.

งานบริหาร : หัวหน้างานทั่วไป ศูนย์ลาปาง
- บริหารงาน ร่วมวางแผนและพัฒนางาน ดาเนินการ กากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประสานงาน และ
ปฏิบัติงานทัว่ ไป ณ สานักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง เช่น ด้านบริหารและธุรการ
ด้านการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร การศึกษาภาคปฏิบัติ กิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์
- ร่วมประเมินผล และพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย ณ สานักงาน
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จัดเก็บรวมรวมข้อมูลการปฏิบัติงานในสายงาน เพื่อการ
บริหาร การพัฒนา และการประกันคุณภาพ
- ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย ณ สานักงานเลขานุการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
- ประสานงานและให้ความร่วมมือกันงานอื่น ๆ คือ งานบริหารงานทั่วไป งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา งาน
คลังและพัสดุ และงานวิจัย วิชาการ และประกันคุณภาพ
- ปฏิบัติงานบริหารอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

๒.

งานประจา : หน่วยจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร และหน่วยการศึกษาภาคปฏิบัติ
๒.๑ หน่วยจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร
ดาเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
(หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) ณ ศูนย์ลาปาง เช่น
- การรับนักศึกษาเข้าศึกษาทุกประเภท จัดทาทะเบียนนักศึกษา จัดอาจารย์ทปี่ รึกษา จัดทาคู่มือ
การศึกษา และประสานงานการจัดทาเค้าโครงการสอน
- อานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประกอบคาสอน
- จัดแผนการศึกษา กาหนดโควตารายวิชา จัดตารางบรรยาย/ห้องบรรยาย การสอบกลางภาค-ปลายภาค
การส่งเกรด แก้ไขเกรด การเทียบโอนรายวิชา การย้ายคณะ ลาออก และพักการศึกษา
- จัดทาหนังสือเชิญวิทยากรทังภายในและภายนอก
- การประชุม/สัมมนา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- การตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่ขอจบ จัดทา-เก็บรวบรวมทาเนียบบัณฑิต การดาเนินการเกี่ยวกับพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และกิจกรรมของหลักสูตร

๔๕
- การพัฒนาหลักสูตร เปิด-ปิดหลักสูตร การดาเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร การจัดทาตัวบ่งชีคุณภาพ
หลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร
๒.๒ หน่วยการศึกษาภาคปฏิบัติ
ดาเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการดูงานศึกษาดูงาน และการฝึกภาคปฏิบัติ ๑ ฝึกภาคปฏิบัติ ๒ และ
ฝึกภาคปฏิบัติ ๓ ในหลักสูตรทุกหลักสูตร เช่น
- จัดทาแผนการใช้งบประมาณการฝึกภาคปฏิบัติ
- จัดทาแผนการศึกษาดูงาน ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาดูงาน จัด
พาหนะ/ประสานกับอาจารย์ในการนานักศึกษาไปดูงาน และส่งนักศึกษากลุ่มย่อยไปดูงาน
- จัดทาแผนการฝึกภาคปฏิบัติ ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ทังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
จัดนักศึกษาลงหน่วยงาน/ชุมชน จัดแบ่งกลุ่มหน่วยงาน/ชุมชนสาหรับการนิเทศงานของอาจารย์
- จัดอาจารย์นิเทศงานภายในคณะ จัดปฐมนิเทศอาจารย์นิเทศงาน-นักศึกษา มัชฌิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
และการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกภาคปฏิบตั ิ
- จัดทาแบบประเมินผล คานวณคะแนนจากการฝึกภาคปฏิบัติ และประสานงานในการส่งเกรดการฝึก
ภาคปฏิบัติ
- จัดทาคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ ประสานงานการถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ การสัมมนา และ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ
๓.

งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ
-

งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ หมายถึง งานที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติ
เป็นครังคราว งานปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่น และงาน/กิจกรรมส่วนกลางของคณะฯ/มหาวิทยาลัย เช่น งาน
วันสถาปนาคณะฯ/มหาวิทยาลัย เป็นต้น

๔๖
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) ของตาแหน่งพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ประเภท
: พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)
ประเภทตาแหน่ง : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จานวนผู้ใต้บงั คับบัญชา (ถ้ามี) :

ชื่อตาแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับตาแหน่ง : ปฏิบัติการ

๒. รายละเอียดคาบรรยายลักษณะงาน** (หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบตั ิ)
ตาแหน่งเลขที่
: ๓๐๑๓
สังกัด : งานการศึกษา และกิจการนักศึกษา
ชื่อผู้ดารงตาแหน่ง : นางพิชามญชุ์ ขวัญเงิน
วันที่จัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดารงตาแหน่ง : ๑๔/๑๐/๒๕๕๔
๑.

งานประจา (๘๐ คะแนน)
๑.๑ ปริญญาตรี ดาเนินการเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เช่น
- จัดทาทะเบียนนักศึกษา และประสานงานการจัดทาเค้าโครงการสอน
- จัดแผนการศึกษา กาหนดโควตารายวิชา จัดตารางบรรยาย/ห้องบรรยาย
- รับคาร้องของนักศึกษา การจดทะเบียนต่างๆ การลาพัก การย้ายคณะ และการลาออก
- จัดทาหนังสือเชิญวิทยากรจากภายใน ภายนอก มาบรรยายพิเศษ
- ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีระหว่างศูนย์ลาปาง และศูนย์รงั สิต
- ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เปิด-ปิดหลักสูตร การดาเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร
การจัดทาตัวบ่งชีคุณภาพหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร
- จัดทาแบบประเมินผลการสอน และประเมินผลการสอน
๑.๒ การศึกษาภาคปฏิบัติ ดาเนินการเกี่ยวกับการดูงาน ในระดับปริญญาตรี เช่น
- จัดทาแผนการศึกษาดูงาน ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาดูงาน จัดพาหนะ/
ประสานกับอาจารย์ในการนานักศึกษาไปดูงาน และส่งนักศึกษากลุ่มย่อยไปดูงาน

๒.

งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
- งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ หมายถึง งานที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติเป็นครัง
คราว งานปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่น และงาน/กิจกรรมส่วนกลางของคณะฯ/มหาวิทยาลัย เช่น งานวันสถาปนา
คณะฯ/มหาวิทยาลัย เป็นต้น
- ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทภาคพิเศษระหว่างศูนย์ลาปาง และท่าพระจันทร์

๔๗
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) ของตาแหน่งพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง
ประเภท
: พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)
ชื่อตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทตาแหน่ง : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จานวนผู้ใต้บงั คับบัญชา (ถ้ามี) :
ระดับตาแหน่ง : ปฏิบัติการ
๒. รายละเอียดคาบรรยายลักษณะงาน** (หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบตั ิ)
ตาแหน่งเลขที่
: ๓๐๐๓
สังกัด : งานการศึกษา และกิจการนักศึกษา
ชื่อผู้ดารงตาแหน่ง : นางสาวกรรณิการ์ คาเขื่อน
วันที่จัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดารงตาแหน่ง : ๑/๑๐/๒๕๕๕
๑.

งานประจา ( ๘๐ คะแนน)
๑.๑ กิจการนักศึกษา ดาเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่า เช่น
- จัดทาแผนการศึกษา จัดปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
- จัด/ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ขออนุมัติให้นักศึกษาจัดกิจกรรม ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และดาเนินการโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษา
- การเลือกตังคณะกรรมการนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ (กนศ.สค.) และเลือกตังกรรมการบัณฑิต
- จัดระบบการให้คาปรึกษานักศึกษา การแนะแนวนักศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา การบริการ และ
สวัสดิการนักศึกษา
- ดาเนินการเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา
- ดาเนินการเกี่ยวกับศิษย์เก่าสัมพันธ์
- ประสานงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาระหว่างศูนย์ลาปาง และศูนย์รังสิต
- จัดทา-เก็บรวบรวมประวัตินักศึกษา
๑.๒ นโยบายและแผน ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทานโยบายและแผนของคณะ เช่น
- จัดทาคาขอตังงบประมาณรายจ่ายและรายได้ทุกประเภท การวิเคราะห์งบประมาณรายได้และรายจ่ายและ
ทรัพยากร

๒.

งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งานที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ หมายถึง งานที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติ
เป็นครังคราว งานปฏิบัติหน้าที่แทนคนอื่น และงาน/กิจกรรมส่วนกลางของคณะฯ/มหาวิทยาลัย เช่น งานวัน
สถาปนาคณะฯ/มหาวิทยาลัย เป็นต้น
งานประกันคุณภาพการศึกษา

๔๘

งำนคลังและพัสดุ
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) : ๘ คน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ระดับตำแหน่ง : ชำนำญกำรพิเศษ

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๐๗๗๗
สังกัด : งำนคลังและพัสดุ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงกฤษณำ พร้อมศรีทอง
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๒๕/๑๑/๒๕๒๓
๑.

๒.

งำนบริหำร : หัวหน้ำงำนกำรคลังและพัสดุ (๔๐ คะแนน)
- บริหำร ดำเนินกำร ประสำนงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสำยงำนคลังและพัสดุ
คือ หมวดกำรเงิน หมวดบัญชี หมวดงบประมำณ และหมวดพัสดุ
- ตรวจสอบใบสำคัญจ่ำยทุกหมวดรำยกำร รวมโครงกำรบริกำรสังคม และของภำคปกติ ศูนย์คลองจั่น ก่อนขอ
อนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
- ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยทุกรำยกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และระเบียบกำรเงิน
ของมหำวิทยำลัย ระเบียบคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- ตรวจสอบรำยกำรขออนุมัติว่ำมีงบประมำณรองรับ หรือดำเนินกิจกรรมไปตำมแผนงำนทีก่ ำหนด
- ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุและตรวจสอบงบประมำณมีงบประมำณรองรับ
รำยกำรหรือไม่
- ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมทุกรำยกำรก่อนขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินยืม
- ประเมินผล และพัฒนำคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสำยงำน จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลกำรปฏิบัติงำนในสำยงำน เพื่อกำรบริหำร กำรพัฒนำ และกำรประกันคุณภำพ
- ประสำนงำน และให้ควำมร่วมมือกับงำนอื่น ๆ
- ดำเนินกำรควบรวมบัญชีและดำเนินกำรลงทุนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย
งำนประจำ (๔๐ คะแนน)
๒.๑ หมวดกำรเงิน
- เบิกจ่ำยสอบไล่ และค่ำตรวจกระดำษคำตอบสอบไล่

๔๙

๓.

- เบิกจ่ำยเงินสอบประมวลวิชำ
- รำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทุกหมวดรำยกำรตำมไตรมำสที่มหำวิทยำลัยกำหนดเสนอผู้บริหำรเพื่อ
ทรำบ
- เบิกจ่ำยเงินค่ำรับรอง ค่ำประชำสัมพันธ์ ค่ำสอน
๒.๒ หมวดบัญชี
- ตรวจสอบกำรบันทึกบัญชีทกุ ประเภทของคณะฯ หลังสิ้นสุดกำรดำเนินงำน
- ตรวจสอบใบสำคัญจ่ำยตำมที่บันทึกบัญชี ก่อนนำส่งให้งำนตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัย
๒.๓ หมวดงบประมำณ
- ขออนุมัติกำหนดวงเงิน ขออนุมัติกันเงิน ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินจำกหมวดสำรองจ่ำย
- ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมวงเงินที่ได้รบั จัดสรร ทั้งงบประมำณแผ่นดินและเงิน
รำยได้หน่วยงำน
- ขออนุมัติโครงกำร ฝึกภำคปฏิบัติ พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินจำกกรมบัญชีกลำง เพื่อรับมอบ
อำนำจมำดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเอง
- จัดทำคำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
- จัดทำประมำณกำรรำยจ่ำยประจำปี พร้อมขออนุมัติกำหนดวงเงินเพื่อรับมอบอำนำจมำดำเนินกำร
- ขออนุมัติกันเงินงบประมำณ
- ขออนุมัติถัวจ่ำยเงินงบประมำณ
๒.๔ หมวดพัสดุ
- ตรวจสอบกำรขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้ำงตำมระเบียบ
- ลงบันทึกบัญชีควบคุมงบประมำณด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคั บบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น
- เป็นกรรมกำรควำมเสี่ยง
- เป็นกรรมกำรแผนงำนและงบประมำณ
- เป็นกรรมกำรบริกำรสังคม
- เป็นกรรมกำรสำนักงำนเลขำนุกำรคณะ
- เป็นกรรมกำรคุมสอบประจำภำค
- เป็นกรรมกำรอำนวยกำรสอบคัดเลือกตรง
- เป็นกรรมกำรกำรเงินในวันสถำปนำคณะ
- เป็นกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อยของนักศึกษำและดูแลผู้ปกครองในวันพระรำชทำนปริญญำบัตร
- เป็นกรรมกำรกำรเงินในกำรจัดโครงกำรสัมมนำวิชำกำรภำยนอกคณะ
- เป็นกรรมกำรคณะทำงำนจัดทำแผนกลยุทธ์คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ฉบับที่ ๑
- เป็นกรรมกำรทรัพย์สิน

๕๐
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรพัสดุ
ระดับตำแหน่ง : ชำนำญกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๒๗๖๘
สังกัด : งำนคลังและพัสดุ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวอรวรรณวิชำชัย
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๒๗/๑๐/๒๕๓๖
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.

หมวดพัสดุ
ก.ควบคุมดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุต่ำง ๆ
กำรจัดซือจัดจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำผ่ำนระบบ e-GP
๑) จัดทำแผนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง รำยปีงบประมำณ โดยกำรเพิ่มแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๒) กำรจัดทำโครงกำรตำมแผนที่เพิ่มไปโดย
๑) จัดทำรำยงำนขอควำมเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้ำงและแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับ
๒) บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสำรคำสั่ง
๓) บันทึกรำคำผู้เสนอรำคำ/ผูช้ นะกำรเสนอรำคำ
๔) จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสัง่ จ้ำง
๕) จัดทำรำยละเอียดใบสัง่ ซื้อ/สั่งจ้ำงตำมเอกสำรใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำ
๖) ตรวจสอบข้อมูลสำระสำคัญในสัญญำ
๗) ดำเนินกำรพิมพ์เอกสำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงเสนอให้ผู้มีอำนำจลงนำม
๘) ตำมผูช้ นะกำรเสนอรำคำเซ็นใบสั่งพร้อมส่งมอบของ
๙) คณะกรรมกำรตรวจรับของและขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินต่อไป
กำรจัดซือจัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำผ่ำนระบบ e-GP
๑) จัดทำแผนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง รำยปีงบประมำณ โดยกำรเพิ่มแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๒) กำรจัดทำโครงกำรตำมแผนที่เพิ่มไปโดยทำรำยงำนขอควำมเห็นชอบจัดจ้ำงก่อสร้ำงตำมระเบียบข้อ ๒๗
โดยระบุรำคำกลำงในรำยงำนขอควำมเห็นชอบจัดจ้ำงก่อสร้ำง
๒) คำนวณรำคำกลำงตำมหลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

๕๑
๓) แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง โดยคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงคำนวณรำคำกลำง
ตำมหลักเกณฑ์ฯนำรำคำกลำงทีค่ ำนวณเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรฯ ให้ควำมเห็นชอบใช้วิธีตกลงรำคำ
สอบรำคำ ประกวดรำคำ หรือวิธีอื่นๆ
๔) จัดทำรำยงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำและคณะกรรมกำรตรวจรับ
๕) คณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำพิจำรณำเลือกผู้มีคุณสมบัติให้รับจ้ำงปรับปรุงงำนก่อสร้ำงฯ
๖) จัดทำรำยงำนเพื่อผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัตลิ งนำม
๗) ตรวจสอบข้อมูลสำระสำคัญในสัญญำ
๘) เมื่อคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำได้ผู้รับจ้ำงและเสนอลงนำมในสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงโดยใช้ข้อมูลและ
รำยละเอียดจำกกำรคำนวณรำคำกลำงประกอบกำรพิจำรณำแบ่งค่ำงวดงำนกำรประเมินรำคำ
และ/หรือ กำรปรับปรุงรำยกำรงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ
๙) ประสำนงำนกับบริษัทเพื่อเข้ำดำเนินกำรตำมสัญญำจ้ำง
๑๐) ดำเนินกำรตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง (ตรวจสอบกำรทำงำนตำมสัญญำจ้ำง)
๑๑) กำรตรวจรับงำนจ้ำงก่อสร้ำงโดยคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำน
ข. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกแบบงำนปรับปรุงอำคำรฯ
๑) ประสำนงำนกับสถำปนิกเพือ่ ชี้แจงรำยละเอียดงำนปรับปรุงฯ
๒) เมื่อผู้บริหำรตรวจดูแบบร่ำงและแก้ไขตำมควำมเหมำะสม
ค. ดำเนินกำรจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยอำคำร และทรัพย์สนิ
๑) จัดหำข้อมูลเพื่อทำประกำศรำคำกลำงให้ผสู้ นใจเสนอรำคำ
๒) จัดทำรำยงำนขอควำมเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้ำงและแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับโดยวิธีพิเศษ
๓) บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสำรคำสั่ง
๔) บันทึกรำคำผู้เสนอรำคำ/ผูช้ นะกำรเสนอรำคำ
๕) จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสัง่ จ้ำง
๖) จัดทำรำยละเอียดใบสัง่ ซื้อ/สั่งจ้ำงตำมเอกสำรใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำ
๗) ตรวจสอบข้อมูลสำระสำคัญในสัญญำ
๘) ดำเนินกำรพิมพ์เอกสำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงเสนอให้ผู้มีอำนำจลงนำม
๙) ตำมผูช้ นะกำรเสนอรำคำมำเซ็นสัญญำพร้อมจัดทำรำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำ
๑๐) คณะกรรมกำรตรวจรับงำนและขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินต่อไป
ง.ดำเนินกำรจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีท่ ำควำมสะอำดอำคำรคณะฯ ทัง้ ศูนย์ท่ำพระจันทร์ -ศูนย์รังสิต
๑)จัดหำข้อมูลเพื่อทำประกำศรำคำกลำงให้ผู้สนใจเสนอรำคำ
๒) จัดทำรำยงำนขอควำมเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้ำงและแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับโดยวิธีพิเศษ
๓) บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสำรคำสั่ง
๔) บันทึกรำคำผู้เสนอรำคำ/ผูช้ นะกำรเสนอรำคำ

๕๒
๕) จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสัง่ จ้ำง
๖) จัดทำรำยละเอียดใบสัง่ ซื้อ/สั่งจ้ำงตำมเอกสำรใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำ
๗) ตรวจสอบข้อมูลสำระสำคัญในสัญญำ
๘) ดำเนินกำรพิมพ์เอกสำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงเสนอให้ผู้มีอำนำจลงนำม
๙) ตำมผูช้ นะกำรเสนอรำคำเซ็นสัญญำพร้อมจัดทำรำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำ
๑๐) คณะกรรมกำรตรวจรับงำนและขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินต่อไป
จ.ประสำนกับมหำวิทยำลัยแจ้งรำยละเอียดกำรจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดและดูแลเครื่องปรับอำกำศ
ประจำอำคำรคณะฯ
ฉ.ประสำนกับมหำวิทยำลัยแจ้งรำยละเอียดกำรจ้ำงเหมำบริกำรทำควำมสะอำดและดูแลลิฟท์ประจำอำคำร
คณะฯ
ช.ประสำนกับมหำวิทยำลัยแจ้งรำยละเอียดกำรจ้ำงเหมำบริกำรกำจัดมด ปลวก และหนูประจำอำคำรคณะฯ
ซ.ดำเนินกำรโอน/จำหน่ำยพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้
๑) ดำเนินกำรตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้
๒) จัดทำบันทึกแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริงและกรรมกำรจำหน่ำยพัสดุ
๓) เมื่อคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงตรวจสอบรำยละเอียดพัสดุตำมเอกสำรแนบแล้วรำยงำน
กลับ
เพื่อให้คณะกรรมกำรจำหน่ำยพัสดุดำเนินกำรต่อไป
๔) เมื่อคณะกรรมกำรจำหน่ำยพัสดุได้รับรำยงำนจำกคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริงพิจำรณำ
รำยละเอียดแล้วดำเนินกำรจำหน่ำย/โอน พร้อมแจ้งงำนพัสดุมหำวิทยำลัย
เพื่อตัดออกจำกทะเบียนครุภัณฑ์
ฌ.จัดทำทะเบียนควบคุมกำรเบิกจ่ำยใบเสร็จรับเงิน
ญ.กำรตรวจนับพัสดุประจำปี
๑) จัดทำบันทึกแจ้งรำยชื่อกรรมกำรให้พัสดุมหำวิทยำลัยทรำบเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจนับประจำปี
๒) ตรวจสอบรำยละเอียดแล้วแจ้งกรรมกำรดำเนินกำร
๓) จัดทำรำยงำนให้กรรมกำรลงนำมแล้วแจ้งกลับงำนพัสดุมหำวิทยำลัย
ฎ. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
ฏ. เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรประหยัดพลังงำน
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๕๓
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย (ส่วนงำน)
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร
๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๓๐๒๑
สังกัด : งำนคลังและพัสดุ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวภคพร อินต๊ะสุข
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๕/๐๓/๒๕๕๕
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดกำรเงิน ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินจำกเงินรำยได้งบพิเศษ เช่น
- เบิกจ่ำยเงินทุกรำยกำรที่เบิกจ่ำยจำกงบประมำณของศูนย์ลำปำงและศูนย์รังสิต
- เบิกจ่ำยเงินค่ำสอนระดับปริญญำตรี มธ.ศูนย์ลำปำง
- เบิกจ่ำยเงินค่ำพำหนะระดับปริญญำตรี มธ.ศูนย์ลำปำง
- เบิกจ่ำยเงินค่ำซ่อมและซื้อวัสดุท่ำพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปำง
- เบิกจ่ำยค่ำตั๋วเครื่องบินอำจำรย์เดินทำงไปสอน ศูนย์ลำปำง
- เบิกจ่ำยเงินยืมทดรองจ่ำยทุกรำยกำรที่เบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ของคณะฯ
- ควบคุมทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทุกครั้งที่มีกำรยืมเงิน
- ตรวจสอบเอกสำรกำรล้ำงสัญญำยืมเงิน (เคลียร์ลูกหนี้เงินยืม)
- รับเงินเหลือจ่ำยจำกลูกหนี้เงินยืมเพื่อนำเงินคืนเข้ำบัญชี
- เบิกจ่ำยเงินค่ำสมนำคุณกรรมกำรสอบไล่ระดับปริญญำตรี, ปริญญำโท และปริญญำเอก ท่ำพระจันทร์ ศูนย์
รังสิต และศูนย์ลำปำง
- เบิกจ่ำยเงินค่ำสมนำคุณกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท และปริญญำเอก ท่ำพระจันทร์
- เบิกจ่ำยเงินค่ำตรวจกระดำษคำตอบสอบไล่ทุกภำคกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ,ปริญญำโท และปริญญำเอก
ท่ำพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปำง
- เบิกจ่ำยเงินค่ำทำบุญร่วมงำนวันสถำปนำคณะต่ำงๆ
- เบิกจ่ำยค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์รำชกำร
- เบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำดและค่ำรักษำควำมปลอดภัยท่ำพระจันทร์และศูนย์รังสิต
- เบิกจ่ำยเงินค่ำโทรศัพท์ศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปำง

๕๔
- ตรวจสอบใบสำคัญจ่ำยในกำรเลี้ยงรับรองผู้บริหำรและชำวต่ำงชำติ
- เบิกจ่ำยเงินค่ำพำหนะเดินทำงไปรำชกำรระดับผูบ้ ริหำร
- เบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงพนักงำนขับรถยนต์กรณีไปรำชกำรต่ำงจังหวัด
- รับตั๋วแลกเงินค่ำลงทะเบียนนักศึกษำ มธ.ศูนย์ลำปำงเพื่อนำเข้ำบัญชี
- โอนเงินทุกรำยกำรให้คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ในคณะฯท่ำพระจันทร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปำง
- ยื่นแบบภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยทุกรำยกำรที่สั่งซื้อ-สั่งจ้ำง ต่อกรมสรรพำกร
- เบิกจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินข้ำมต่ำงจังหวัด
- เบิกจ่ำยเงินค่ำจุลสำรคณะสังคมฯ
- เบิกจ่ำยเงินค่ำเบีย้ ประกันภัยรถยนต์รำชกำร
- เบิกจ่ำยค่ำถ่ำยเอกสำรของคณะฯศูนย์ลำปำง
- จัดส่งใบสำคัญจ่ำยทุกชุดที่มีกำรเบิกจ่ำยให้กับแผนกบัญชีทุกเดือน
- จ่ำยเงินค่ำสอนและค่ำพำหนะให้กับวิทยำกรพิเศษที่มำบรรยำยพิเศษศูนย์รังสิต
- เป็นกรรมกำรคุมสอบประจำภำคกำรศึกษำศูนย์รังสิต
- ติดต่องำนกำรเงินงำนคลังมหำวิทยำลัยเพื่อรับใบโอนเงินทุกรำยกำรจำกมหำวิทยำลัย
- รับเงินค่ำสมัครสอบตำแหน่งพนักงำนเงินรำยได้ของคณะฯท่ำพระจันทร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปำง
- เปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำร
- เบิกจ่ำยเงินจำกบัญชีธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (บัญชีเงินผ่ำนกำรรับโอนเงินจำกมหำวิทยำลัยฯ)
- ควบคุมทะเบียนบัญชีกองทุนค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำศูนย์ลำปำง
- จดรำยกำรงำนประชุมของแผนกกำรคลังและพัสดุ
- เบิกจ่ำยค่ำใช้จำ่ ยในกำรสอบคัดเลือกตรงศูนย์รังสิต
- เบิกจ่ำยเงินจำกบัญชีกองทุนคณะสังคมสงเครำะห์ และบัญชีเงินทุนสวัสดิกำรคณะสังคมฯ
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๕๕
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ระดับตำแหน่ง : ชำนำญกำรพิเศษ

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๒๑๖๙
สังกัด : งำนคลังและพัสดุ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสุภรณ์ ประทีปพงศ์
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๖/๑๐/๒๕๓๔
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดบัญชี
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงินงบประมำณเงินรำยได้ของหน่วยงำน (ศูนย์ท่ำพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปำง)
- บันทึกบัญชีเงินทุนกำรศึกษำต่ำง ๆ
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงินกองทุนค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรศึกษำและพัฒนำ มธ. ท่ำพระจันทร์-รังสิต
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงินกองทุนค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรพัฒนำมธ.(ศูนย์ลำปำง)
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงินโครงกำรบริกำรสังคม(โครงกำรแม่)
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงินศูนย์ฝึกอบรม
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงินวำรสำรคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงินอุดหนุนกำรฝึกภำคปฎิบัติ (งบคลัง)
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงินสนับสนุนค่ำเช่ำร้ำนค้ำของคณะสังคมฯ ศูนย์รังสิต
- จัดทำรำยงำนฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำ และส่งงำนกำรเงิน
- จัดส่งเอกสำรกำรเงิน และกำรบันทึกบัญชีให้ผู้ตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อดำเนินกำร
ตรวจสอบตำมระเบียบกำรเงิน หลังสิ้นสุดปีงบประมำณ
- จัดทำผังบัญชีรวมของคณะฯและโครงกำรพิเศษต่ำง ๆ ทุกโครงกำรพร้อมแสดงฐำนะกำรเงินและงบดุลรวมส่ง
ให้งำนบัญชีและงำนตรวจสอบภำยใน
- บันทึกลูกหนี้แยกรำยศูนย์แต่ละศูนย์ และลูกหนี้คำ้ งชำระภำยในเดือนกันยำยนของแต่ละปีงบประมำณ ให้งำน
ตรวจสอบภำยใน และงำนบัญชี
- บันทึกกำรคุมยอดลูกหนี้ของเงินรำยได้หน่วยงำนแยกตำมท่ำพระจันทร์, รังสิตและลำปำง, เงินกองทุน
ค่ำธรรมเนียม ท่ำพระจันทร์-รังสิต และศูนย์ลำปำง

๕๖
- แจงรำยละเอียดของ ทรัพย์สนิ ,หนี้สิน,ทุนและรำยได้คำ่ ใช้จำ่ ยให้สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินพร้อมจัดเตรียม
เอกสำรให้ตรวจสอบ
- จัดเตรียมเอกสำรทำงกำรเงินให้ตรวจสอบภำยในตรวจสอบ
- จัดทำงบเงินลงทุนและเงินบริจำคจัดรำยไตรมำสให้งำนกำรเงิน
- จัดทำหนังสือรับรองงบกำรเงินของคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ให้งำนบัญชี,งำนตรวจสอบภำยในและ
สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
- จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝำกจำกทำงธนำคำรให้กับสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
- จัดทำรำยละเอียดเงินฝำกธนำคำรทุกประเภทที่ใช้ในคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์(พร้อมของโครงกำรพิเศษฯ)
ส่งให้งำนบัญชี,งำนตรวจสอบภำยในและงำนสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
๑.๒ หมวดกำรเงิน และหมวดงบประมำณ
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินทุกรำยกำรในเงินทุนกำรศึกษำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรต่ำง ๆ จำกงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้พิเศษ
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินในกองทุนค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรศึกษำและพัฒนำของคณะฯ
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่ ประสิทธิภำพของท่ำพระจันทร์-รังสิตศูนย์ลำปำง
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสมนำคุณประจำตำแหน่ง ของท่ำพระจันทร์-รังสิตและศูนย์ลำปำง
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเฝ้ำตึกศูนย์คลองจัน่ รำยเดือน
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนตำมสัญญำจ้ำงของคณำจำรย์คณะสังคมฯ รำยเดือน
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินจำกบัญชีศูนย์ฝึกอบรม
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเล่ำเรียน ค่ำรักษำพยำบำล พร้อมทำฎีกำส่งงำนตรวจก่อนจ่ำย
- ดำเนินกำรนำเงินภำษีของเงินประจำตำแหน่งผู้บริหำรและเงินเดือนคณำจำรย์ตำมสัญญำจ้ำงนำส่ง
กรมสรรพำกร
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินของบัญชี SDSU
- ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำโทรศัพท์และค่ำน้ำดื่มของศูนย์ท่ำพระจันทร์
๑.๓ หมวดงบประมำณ
- ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมวงเงินทีไ่ ด้รับจัดสรรรำยกำรเงินสวัสดิกำร เงินสมนำคุณประจำ
ตำแหน่ง,เงินกองทุนค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรพัฒนำ มธ. (ท่ำพระจันทร์), ค่ำตอบแทนดูแลสถำนที่(คลองจั่น) ควบคุม
บัญชีกำรเบิกจ่ำยวัสดุของศูนย์ท่ำพระจันทร์
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๕๗
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย(ส่วนงำน)
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ระดับตำแหน่ง : -

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๓๐๒๐
สังกัด : งำนกำรคลังและพัสดุ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงอัญชลี โหมดช้ำงใหญ่
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๗/๐๒/๒๕๔๐
๑.

หมวดกำรเงิน
ค่ำระดับคะแนน ๘๐ คะแนน
๑.๑ เบิกจ่ำยเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกภำคปฏิบัติ ๕ โครงกำร
โครงกำรที่ ๑ กำรจัดกำรฝึกภำคปฏิบัติดำ้ นสังคมสงเครำะห์ สำหรับนักศึกษำ
เบิกจ่ำย ทั้ง กำรฝึกภำคปฏิบตั ิ ๑ และกำรฝึกภำคปฏิบัติ ๒ ตำมหลักสูตรกำรฝึกภำคปฏิบตั ิ
- ตรวจทำนรำยละเอียดงบประมำณตำมโครงกำรที่เสนอจัดทำทุกโครงกำร
- เบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดปฐมนิเทศ (ค่ำอำหำร/ค่ำพำหนะ/ค่ำวิทยำกร)
- เบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมเสริมควำมรู้ปฏิบัติ( ค่ำอำหำร/ค่ำวิทยำกร)
- เบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยมัชฌิมนิเทศ(ค่ำอำหำร/ค่ำวิทยำกร)
- เบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยปัจฉิมนิเทศ(ค่ำอำหำร/ค่ำพำหนะ อ.ภำคสนำม/ค่ำวิทยำกร)
- เบิกจ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์และเอกสำร/ค่ำติดต่อสื่อสำรในกำรจัดโครงกำรต่ำง ๆ
- เบิกจ่ำยเงินค่ำจัดจ้ำงคู่มือฝึกภำค/ค่ำเอกสำร,หนังสือประกอบกำรปฐมนิเทศและอบรมฯ
- จัดทำใบหักภำษี ๑%
- นำส่งภำษีกรมสรรพำกร ๑%
- เบิกจ่ำยค่ำสอนอำจำรย์ผสู้ อนภำคสนำม
- เบิกจ่ำยค่ำอำจำรย์นิเทศงำนในคณะฯ/กำรเป็นวิทยำกรถอดบทเรียนกำรฝึกภำคปฏิบัติ
- เบิกจ่ำยค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงของคณำจำรย์ผู้ควบคุมกำรนิเทศงำนฝึกภำค๑,๒(ค่ำเบี้ยเลี้ยง/ค่ำพำหนะ/
ค่ำที่พัก ค่ำจ้ำงเหมำรถ)
โครงกำรที่ ๒ กำรจัดกำรศึกษำดูงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์ศำสตร์และสวัสดิกำรสังคมสำหรับนักศึกษำ ชั้นปีที่ ๒
เบิกจ่ำย ทั้ง กำรฝึกภำคปฏิบัติ ๑ และกำรฝึกภำคปฏิบัติ ๒ ตำมหลักสูตรกำรฝึกภำคปฏิบัติ
- ตรวจทำนรำยละเอียดงบประมำณตำมโครงกำรดูงำนและสัมมนำ
- เบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำค่ำเช่ำพำหนะดูงำน

๕๘
- จัดทำใบหักภำษี ๑%
- นำภำษี ๑%ส่งกรมสรรพำกร
- เบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยง/ค่ำพำหนะ ดูงำนของคณำจำรย์ผู้ควบคุมดูแลกำรดูงำน
- เบิกจ่ำยค่ำสอนของภำคสนำมในวิชำกำรดูงำนและสัมมนำ
- เบิกจ่ำยค่ำบำรุงสถำบัน/โรงพยำบำล
โครงกำรที่ ๓ กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรฝึกภำคปฏิบัติระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำน
ด้ำนสังคมสงเครำะห์สวัสดิกำรสังคมและสภำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์
- ตรวจทำนรำยละเอียดงบประมำณตำมโครงกำรที่เสนอจัดทำทุกโครงกำร
- เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร/ค่ำอำหำร/ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ในกำรประชุม/สัมมนำทุกครั้ง
โครงกำรที่๔ กำรจัดองค์ควำมรู้ใหม่ของกำรฝึกภำคปฏิบัติ
- ตรวจทำนรำยละเอียดงบประมำณตำมโครงกำรที่เสนอจัดทำทุกโครงกำร
- ค่ำประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดองค์ควำมรู้กำรถอดบทเรียน
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดพิมพ์เอกสำรถอดบทเรียน
- จัดทำใบหักภำษี ๑%ค่ำจ้ำงพิมพ์
- นำภำษี ๑%ส่งกรมสรรพำกร
โครงกำรที่ ๕ กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำบัณฑิตศึกษำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ในกำรปฏิบัติงำนภำคสนำมเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรฝึกภำคปฏิบัติ
- ตรวจทำนรำยละเอียดงบประมำณตำมโครงกำรที่เสนอจัดทำทุกโครงกำร
- เบิกจ่ำยค่ำพำหนะ เบี้ยเลี้ยงทีพ่ ักอำจำรย์ที่เดินทำงไปนิเทศ
- เบิกจ่ำยค่ำตอบแทน/ค่ำสอนภำคสนำม
- เบิกจ่ำยเอกสำรและ ค่ำจ้ำงคูม่ ือฝึกภำค
- จัดทำใบหักภำษี ๑%ค่ำจ้ำงพิมพ์
- นำภำษี ๑%ส่งกรมสรรพำกร
๑.๒ เบิกจ่ำยเงินดอกเบี้ยงบแผ่นดิน เงินอุดหนุนโครงกำรฝึกภำคฯ คืนคลัง
๑.๓ เบิกจ่ำยเงินต้นงบประมำณแผ่นดินเงินอุดหนุนโครงกำรฝึกภำคฯ คงเหลือ คืนคลัง
๑.๔. กำรเบิกจ่ำยเงินในส่วนเงินงบประมำณสนับสนุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัย / เงินสนับสนุนงบประมำณในส่วนของ
คณะฯ(งบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยได้)
- เบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรวิจยั ตำมมติกรรมกำรวิจัย (โครงกำรวิจัยสถำบัน/โครงกำรวิจัยทั่วไป)
- เบิกจ่ำยค่ำแปลผลงำนวิชำกำรเพื่อเผยแพร่ในระดับชำติ
- เบิกจ่ำยค่ำสนับสนุนค่ำธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรนำนำชำติ
- เบิกจ่ำยค่ำสนับสนุนกำรเข้ำร่วมนำเสนอผลงำนวิชำกำร
- เบิกจ่ำยค่ำสนับสนุนวัสดุสำนักงำน/วัสดุอื่น ๆแก่นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยและ บุคลำกรสำยสนับสนุน
- เบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนประเมินผลงำนวิชำกำรและวิจยั
๑.๕. กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน พนักงำนเงินรำยได้ ชั่วครำวและประจำ ทุกเดือน งบประมำณคณะฯ และ ศูนย์ลำปำง
- เบิกจ่ำยเงินเดือน /ประกันสังคม/กองทุน สำรองเลี้ยงชีพของพนักงำนเงินรำยได้คณะฯ ทุกเดือน

๕๙
- จัดทำใบแจ้งส่งกองทุนสำรองชีพ
- นำส่งประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่ำนธนำคำร
- จัดทำใบแจ้งรำยกำรหักเงินเดือนพนักงำนเงินรำยได้
- ทำใบรับรองเงินรำยได้ ๕๐ ทวิ ของพนักงำนเงินรำยได้คณะฯ ทุกสิ้นปี เพื่อยื่นภำษีเงินได้
๑.๖ กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนภำคพัฒนำชุมชน
- เบิกจ่ำยเงินตำมโครงกำรที่รับจัดสรรตำมวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยได้ตำมปีงบประมำณ
๑.๗ กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนภำควิชำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- เบิกจ่ำยเงินตำมโครงกำรที่รับจัดสรรตำมวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยได้ตำมปีงบประมำณ
๑.๘ เบิกจ่ำยเงินโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ทุกท่ำนใน ภำควิชำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
๑.๙ เบิกจ่ำยเงินโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ของภำควิชำกำรพัฒนำชุมชน
๑.๑๐ กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนระดับปริญญำโทหลักสูตร สสม.และหลักสูตร พชม.
- เบิกจ่ำยเงินตำมโครงกำรที่รับจัดสรรตำมวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยได้ตำมปีงบประมำณ
๑.๑๑ เบิกจ่ำยเงินอุดหนุนระดับปริญญำเอก
- เบิกจ่ำยเงินตำมโครงกำรที่รับจัดสรรตำมวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยได้ตำมปีงบประมำณ
๑.๑๒ เบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
- เบิกจ่ำยกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ของ ปริญำญำโท เอก ในและนอกคณะฯ
๑.๑๓ เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ตรวจวิทยำนิพนธ์ - เบิกจ่ำยตำมกำรส่งเบิกของเจ้ำหน้ำที่
๑.๑๔ เบิกจ่ำยค่ำถ่ำยเอกสำรของคณะฯทุกเดือน
๑.๑๕ เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบภำษำต่ำงประเทศ
๑.๑๖ เบิกจ่ำยเงินค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ (ท่ำพระจันทร์-รังสิต)
๑.๑๗ เบิกจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตำมโครงสร้ำงคณะฯ
๑.๑๘ เบิกจ่ำยเงินค่ำกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอบ ส่วนกลำง (เฉพำะปริญญำโท,เอก)
๑.๑๙ เบิกจ่ำยค่ำสอนระดับปริญญำโท,เอก
๑.๒๐ เบิกจ่ำยค่ำผ่ำนทำง
๑.๒๑ เบิกจ่ำยเงินค่ำเบี้ยเลี้ยงสมทบพนักงำนขับรถ
๑.๒๒ เบิกจ่ำยค่ำอำหำรว่ำงในกำรประชุมเฉพำะกรรมกำรประจำคณะฯ
๑.๒๓ ควบคุมงบประมำณเงินอุดหนุนฝึกภำคตำมวงเงินจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกงบแผ่นดินแต่ละปี
๑.๒๔ จัดส่งรวบรวมยอดค่ำใช้จำ่ ยเงินอุดหนุนโครงกำรฝึกภำคส่งให้ฝ่ำยวำงแผนทุก ๆ ๓ไตรมำส
๑.๒๕ ควบคุมงบประมำณค่ำเบีย้ ประชุมตำมวงเงินจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยได้
๑.๒๖ ควบคุมงบประมำณค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำท่ำพระจันทร์-รังสิต ตำมวงเงินจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
จำกรำยได้
๑.๒๗ ออกใบเสร็จรับเงินค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำห้องเรียน พร้อมนำเงินเข้ำบัญชี และบันทึกแจ้งผู้บริหำร
๒. งำนอื่น ๆ และงำนทีไ่ ด้รับมอบหมำย ค่ำระดับคะแนน ๒๐ คะแนน (เช่น งำนในฐำนะกรรมกำร, งำนที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นครั้งครำวจำกคณะฯ/ผู้บงั คับบัญชำ, กำรปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอืน่ , กำรให้ควำมร่วมมือกับ
คณำจำรย์ บุคลำกร และเพือ่ นร่วมงำน ฯลฯ

๖๐
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย(ส่วนงำน)
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :-

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๓๐๒๒
สังกัด : งำนคลังและพัสดุ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงจินดำ เพิ่มพูล
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑ ตุลำคม ๒๕๓๗
๑. งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร MCJA และสำนักงำนโครงกำรบริกำรสังคม (หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณ ฑิ ต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) และหลักสูตร
พัฒนำชุมชนมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑.๒ เบิกเงินเดือนผู้บริหำร เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนโครงกำรบริกำรสังคม ทุกเดือน
๑.๓ เบิกค่ำโทรศัพท์ผู้บริหำรโครงกำรฯ MCJA ทุกเดือน
๑.๔ เบิกจ่ำยค่ำสอน ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนโครงกำรฯ MCJA และสำนักงำนโครงกำรบริกำรสังคม (หลักสูตร
ศิลปะศำสตร มหำบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘) และหลักสูตรพัฒนำชุมชนมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ทุกสัปดำห์
๑.๕ เบิกจ่ำยค่ำอำหำร ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน โครงกำรฯ MCJA และสำนักงำนโครงกำรบริกำรสังคม (หลักสูตร
ศิลปศำสตร มหำบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘) และหลักสูตรพัฒนำชุมชนมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)ทุกสัปดำห์
๑.๖ เบิกจ่ำยค่ำล่วงเวลำเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ MCJA และสำนักงำนโครงกำรบริกำรสังคม ทุกเดือน
๑.๗ เบิกจ่ำยค่ำประกันสังคมและภำษี และรวบรวมเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนโครงกำร
บริกำรสังคม และผู้บริหำรโครงกำรฯ ทุกเดือน และนำส่ง มธ.
๑.๘ เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบต่ำง ๆ ของโครงกำร MCJA และสำนักงำนโครงกำรบริกำรสังคม (หลักสูตรศิลปศำสตร
มหำบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
และหลักสูตรพัฒนำชุมชนมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑.๙ ทำบันทึกเบิกค่ำสมัครสอบคืน ๔๐% จำกมหำวิทยำลัย
๑.๑๐ รับลงทะเบียนนักศึกษำปริญญำโทโครงกำร MCJA (ค่ำสอบประมวล ทั้ง ๓ รอบ, ค่ำรักษำสถำนภำพ)
๑.๑๑ ออกใบเสร็จรับเงินค่ำสมัครสอบนักศึกษำใหม่ /ค่ำลงทะเบียนแต่ละภำคกำรศึกษำ ของโครงกำรฯ MCJA และ
สำนักงำนโครงกำรบริกำรสังคม (หลักสูตรศิลป ศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรสังคม

๖๑
สงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) และหลักสูตรพัฒนำชุมชนมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑.๑๒ คีย์ข้อมูลกำรลงทะเบียนลงในคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณส่งมหำวิทยำลัย ทุกภำคกำรศึกษำ
๑.๑๓ สรุปเงินสดย่อยในมือของสำนักงำนโครงกำรบริกำรสังคม
๑.๑๔ สรุปค่ำขึ้นทะเบียนปริญญำให้นักศึกษำที่จะจบแต่ละปีพร้อมนำส่งมหำวิทยำลัย
๑.๑๕ ทำบันทึกส่งเงินค่ำหุน้ สหกรณ์ทุกเดือน
๑.๑๖ พิมพ์ข้อสอบ และคุมสอบของโครงกำร MCJA
๒. งำนที่ได้รบั มอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนทีไ่ ด้รับมอบหมำยเป็นครัง้ ครำว เช่น งำนสถำปนำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์, งำนประชุม/สัมมนำวิชำกำร
ประจำปี

๖๒
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนเงินรำยได้
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร
๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๑๐๑๑
สังกัด : งำนคลังและพัสดุ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำววิภำวี โพธิ์ทอง
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๓๐/๑๑/๒๕๔๒

1. งำนประจำ ค่ำน้ำหนักคะแนน..๘๐ คะแนน
( งำนบส. ศูนย์ท่ำพระจันทร์, ลำปำง)
๑) ตรวจสอบเอกสำร (ทำทุกวัน หรือทุกสัปดำห์)
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรที่งำนกำรเงินส่งมำให้ในแต่ละวัน กำรรับ – จ่ำย มีหลักฐำนครบถ้วน
หรือไม่
ถ้ำไม่ถูกต้องส่งกลับคืนที่งำนกำรเงิน ถ้ำถูกต้องดำเนินกำรต่อตำมหลักของบัญชี
- กำรเบิกจ่ำยเงินทุกรำยกำรมีหลักฐำนครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบของโครงกำรบริกำรสังคม
- กำรเบิกจ่ำยเงินทุกรำยกำรได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจในกำรเบิกจ่ำย
- เบิกจ่ำยตำมงบประมำณที่ตั้งไว้หรือเปล่ำ
- ทำเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกรำยกำรเพื่อแสดงว่ำรำยกำรนัน้ ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
และจัดเก็บเข้ำแฟ้ม
๒) บันทึกในระบบคุมงบประมำณ (ทำทุกวัน หรือทุกสัปดำห์)
- ตรวจสอบจำกเอกสำรสำคัญจ่ำยที่งำนกำรเงินส่งมำดูว่ำรำยกำรที่เบิกจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยหมวดไหน
รำยกำรอะไร
- ลงบันทึกในระบบเพื่อให้ทรำบว่ำแต่ละรำยกำรเหลืองบประมำณอยู่เท่ำไร
รำยกำรไหนมียอดคงเหลือไม่พอจ่ำยในปีงบประมำณนั้นให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินทรำบทันที เพือ่ ที่จะได้แจ้งให้
ผู้บริหำรโครงกำรฯ ทรำบ และหำช่องทำงดำเนินกำรต่อไป
๓) กำรจัดเก็บเอกสำร (ทำทุกวัน)
- รวบรวมเอกสำรใบสำคัญรับ–จ่ำยทีล่ งบันทึกในระบบคุมงบประมำณแล้วเก็บเข้ำแฟ้ม
๔) ทำกำรบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ (ลงในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป) ทำทุก ๆ ๓ เดือน
- นำเอกสำรมำตรวจสอบอีกรอบว่ำมีหลักฐำนทำงกำรเงินแนบถูกต้อง
- ทำใบประหน้ำเอกสำร พร้อมใส่รหัสบัญชี
- ป้อนข้อมูลตัวเลขทัง้ หมดเข้ำสู่ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

๖๓
- ตรวจสอบควำมถูกต้องที่ว่ำลงบันทึกในระบบบัญชี กับยอดคงเหลือในสมุดเงินฝำกให้ตรงกัน
๕) สิ้นปีงบประมำณ ทำกำรปิดบัญชีของโครงกำร บส.ท่ำพระจันทร์, ลำปำง
โดยกำรจัดทำ งบกำรเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกระแสเงินสด งบกำไรขำดทุน งบทดลอง ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของกำรบันทึกบัญชีในระบบ / พร้อมเอกสำรแนบ
๑. เงินสดรับ
- เปรียบเทียบบัญชีแยกประเภทให้ตรงกับรำยกำรคงเหลือประจำวัน
๒. เงินสำรองจ่ำย
- ตรวจนับเงินสดเปรียบเทียบรำยกำรเงินสำรองจ่ำยคงเหลือ
๓. เงินฝำกธนำคำร
- เปรียบเทียบสมุดเงินฝำกของธนำคำรกับยอดบัญชีบันทึกในบัญชีแยกประเภท
๔. ใบสำคัญรับ (รำยได้)
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน และเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกบัญชีของใบสำคัญรับ
๕. ใบสำคัญรับคืน / เงินยืมทดลอง
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของใบสำคัญคู่จ่ำยที่นำมำเคลียร์เงินยืมทดลอง
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกบัญชีใบสำคัญรับคืนเงินยืมทดลอง
๖. ใบสำคัญจ่ำย
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรแนบในใบสำคัญจ่ำย อย่ำงเช่น สัง่ ซื้อตำรำนักศึกษำ เอกสำร
จะต้องประกอบไปด้วย ใบเสนอรำคำ / รำยงำนกำรสั่งซื้อ / ใบสั่งซื้อ / ใบส่งสินค้ำ / ใบแจ้งหนี้ / ใบวำงบิล /
บันทึกกำรตรวจรับ / ใบเสร็จรับเงิน เช่นนี้เป็นต้น
๖) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
- เปรียบเทียบยอดทำงบัญชีกับรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย รวมทั้งตรวจสอบควำมผิดปกติของค่ำใช้จ่ำย
บำงรำยกำรอำจติดลบหรือคงค้ำงในบัญชีนำน ต้องสอบถำมสำเหตุเพื่อหำทำงแก้ไขต่อไป
- สุดท้ำยรวบรวมหลักฐำนทำงบัญชีทงั้ หมดส่งให้ผู้ตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัย
๗) เป็นผู้รวบรวมเก็บข้อมูลสถิติตัวเลขประมำณกำร กับกำรใช้จ่ำยจริง เพื่อประกอบกำรทำงบประมำณใน
ครั้งต่อไป
๘) ดูแลเรือ่ งกำรคุมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ เช่น กำรเบิก – จ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ , กำรเบิกจ่ำยวัสดุสำนักงำน
ทำสัญญำสั่งซื้อ – สัง่ จ้ำง
๒. งำนทีไ่ ด้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ ค่ำน้ำหนักคะแนน….. ๒๐.........คะแนน
( งำนศูนย์ทำ่ พระจันทร์, บส.ลำปำง / สส.ม)
๑) ติดตำมผล ตรวจสอบ กำรเบิกจ่ำยเงินให้ตรงและ ถูกต้องตำมหมวดงบประมำณ
๒) กำกับดูแลกำรใช้จำ่ ยเงินให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ และถูกต้องตำมกฎระเบียบของมหำวิทยำลัย
๓) ตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝำกธนำคำร
๔) จัดทำรำยงำนกำรเงิน (ทะเบียนคุม)รำยรับ – รำยจ่ำยตำมงบประมำณประจำปี

๖๔
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)

ดูแลเรื่องกำรรับลงทะเบียนและออกใบเสร็จค่ำลงทะเบียนของนักศึกษำแต่ละภำค
งำนประชำสัมพันธ์
งำนบริกำรนักศึกษำด้ำนต่ำง ๆ พร้อมแนะนำ
รับเรื่องคำร้องจำกนักศึกษำและดำเนินกำรต่อตำมขั้นตอนของโครงกำรฯ
ช่วยพิมพ์งำนด้ำนวิชำกำร, งำนสอน, (เป็น บำงครั้ง)
ดูแลเรื่องประวัติกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ

๖๕
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย(ส่วนงำน)
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ระดับตำแหน่ง : -

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๓๐๒๓
สังกัด : งำนคลังและพัสดุ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสุวรรณำ บรรดิสถ์
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๒๑/๐๘/๒๕๔๙
1. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัต)ิ
งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
- เบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยโครงกำรหลักสูตรนำนำชำติฯ
- เบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยโครงกำรหลักสูตรพัฒนำชุมชน (หลักสูตรเก่ำ)
- ดำเนินกำรติดต่อนำส่งภำษีหัก ณ. ที่จ่ำยทุกต้นเดือน
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงิน และงบกำรเงินโครงกำรหลักสูตรนำนำชำติฯ
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงินและงบกำรเงินโครงกำรหลักสูตรพัฒนำชุมชน (หลักสูตรเก่ำ)
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงินและงบกำรเงินโครงกำรศูนย์ฝึกอบรมฯ
- ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรร โครงกำร พชม,โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมฯ,โครงกำร
หลักสูตรนำนำชำติฯ
-ประสำนงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีกบั เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทัว่ ไป
- รับค่ำลงทะเบียนเข้ำอบรมของผู้เข้ำอบรมหน้ำงำน (โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมฯ)
-ช่วยให้ข้อมูล/ตอบคำถำมแก่ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ำศึกษำต่อ
- ดำเนินกำรรับสมัครผู้ประสงค์เข้ำศึกษำต่อ
-จัดเตรียมอำหำรกลำงวัน/อำหำรว่ำงสำหรับวิทยำกร
-อำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ
-สำรองห้องประชุมสำหรับคณำจำรย์ในโครงกำร
-ติดต่อ/ติดตำมกำรจ่ำยเงินค่ำลงทะเบียนของนักศึกษำ
-ดำเนินกำรออกใบเสร็จรับเงินและทำหน้ำทีน่ ำส่งให้มหำวิทยำลัย
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
- งำนในฐำนะกรรมกำร, งำนทีไ่ ด้รับมอบหมำยเป็นครั้งครำวจำกคณะฯ/ผู้บังคับบัญชำ, กำรปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น
กำรให้ควำมร่วมมือกับคณำจำรย์ บุคลำกร และเพื่อนร่วมงำน ฯลฯ

๖๖
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท : พนักงำนมหำวิทยำลัย(ส่วนงำน)
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๓๐๒๔
สังกัด : งำนคลังและพัสดุ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงวำรี ถำวรมั่นกิจกำร
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓
๑. งำนปฏิบัติเป็นประจำ ค่ำนำหนัก....๘๐....คะแนน
๑.๑ งำนกำรเงิน (ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำแห่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์)
- พิมพ์บันทึกขอเบิกใบเสร็จรับเงินจำกฝ่ำยพัสดุ เพื่อใช้ในศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำฯ
- รับลงทะเบียน/ออกใบเสร็จที่ให้ผู้เข้ำฝึกอบรมทุกโครงกำรทั้งที่ท่ำพระจันทร์และสถำนที่ฝึกอบรมตำมโครงกำร
ต่ำงๆ
- ตรวจสอบรำยได้จำกกำรลงทะเบียนทัง้ เงินโอนและชำระเงินสดหน้ำงำนให้ถูกต้องทุกโครงกำร
- นำเงินจำกกำรรับลงทะเบียน โอน/ฝำก เข้ำบัญชีศนู ย์ฝึกอบรมทุกโครงกำร
- ทำเบิกจ่ำย/โอน ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในงำนฝึกอบรม ทุกรำยกำรที่เกี่ยวข้อง
- ทำเบิกจ่ำย/โอน ค่ำตอบแทนผอ.และรองผอ.โครงกำร(ในคณะฯ/ภำยนอก) ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
- ค่ำบรรยำยวิทยำกร และหน่วยงำนภำยนอกที่ร่วมจัดฝึกอบรมฯ
- ทำเบิกจ่ำย/โอน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำสถำนที่ฝึกอบรมฯ, ค่ำพำหนะ, ค่ำวัสดุสำนักงำน, ค่ำห้องพัก, ค่ำอำหำร
และขนมเบรค, ค่ำโรงแรมที่ใช้ฝกึ อบรม
- ทำเบิกจ่ำย/โอน ค่ำใช้จ่ำยดูงำนในและต่ำงประเทศของผู้เข้ำฝึกอบรมฯ (ค่ำทีพ่ ัก, ค่ำอำหำร, ค่ำรถบัส, ค่ำรถตู้,
ค่ำเรือ และค่ำวิทยำกร)
- ติดต่อเรื่องกำรเงินกับหน่วยงำนที่ร่วมฝึกอบรม
- ทำเบิกจ่ำยค่ำตั๋วเครื่องบินคณำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่เดินทำงไปปฏิบัตงิ ำนต่ำงจังหวัด ทุกโครงกำร(กรณีฝึกอบรม
ต่ำงจังหวัด)
- เบิกจ่ำยเงินยืมทดรองจ่ำยให้เจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบัติงำนใน/นอกสถำนที่จัดฝึกอบรม ตำมงบประมำณรำยจ่ำย
- เมื่อเสร็จสิ้นงำนฝึกอบรมฯ ตรวจสอบเอกสำรกำรล้ำงสัญญำยืมเงินทุกโครงกำร เช่น ใบเสร็จรับเงินทุกรำยกำร
ครบและถูกต้องหรือไม่
- รับเงินเหลือจ่ำยจำกลูกหนี้เงินยืมเพื่อนำเงินคืนเข้ำบัญชีศูนย์ฝึกอบรมฯ ทุกโครงกำร

๖๗
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และยอดค่ำใช้จ่ำยให้ถูกต้อง แล้วทำเรื่องคืนเงินยืมเสนอผู้อำนวยกำรโครงกำร /หัวหน้ำ
งำนคลังพัสดุ / เลขำคณะและคณบดีลงนำมรับทรำบ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมเงิน และนำฝำกบัญชี
ศูนย์ฯ
- ทำเบิกจ่ำย/โอน ค่ำตำรำเอกสำรใช้ในงำนฝึกอบรมแก่อำจำรย์ทุกโครงกำร
- ทำเบิกจ่ำย/โอน และบันทึกนำส่งมหำวิทยำลัย อัตรำ ๗% ทุกโครงกำร
- ทำเบิกจ่ำย/โอน และบันทึกนำส่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ อัตรำ ๓% ทุกโครงกำร
- ทำเบิกจ่ำย/โอน และบันทึกนำส่งสถำบันพัฒนำบุคลำกร และหน่วยงำนที่ร่วมฝึกอบรม อัตรำ ๓ %
- ทำเบิกจ่ำย/โอน และบันทึกนำส่งหน่วยงำนหรือคณะอื่นในมธ.ที่ร่วมประสำนฝึกอบรม อัตรำ ๓ %
- นำส่งเงินกำไรสุทธิให้โครงกำรบริกำรสังคม
- ตรวจสอบเอกสำรกำรล้ำงสัญญำยืมเงิน (เคลียร์ลูกหนี้เงินยืม)
- เปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำร
- ทำบันทึกและยืน่ เอกสำรกำรเปลี่ยนแปลงผู้ลงนำมทุกบัญชีที่รบั ผิดชอบ
- จัดทำเอกสำรกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ๑%
- จัดส่งสำเนำใบเสร็จรับเงินให้ผอู้ บรม กรณีผู้อบรมทำใบเสร็จรับเงินสูญหำย
- จัดส่งใบเสร็จรับเงิน กรณีผู้อบรมลืมรับใบเสร็จ ฯลฯ
- จัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ เอกสำรจัดซื้อ/เอกสำรตรวจรับ ฯลฯ เพื่อให้หน่วยงำนร่วมจัดอบรมลงนำม
- เมื่องำนฝึกอบรมฯ เสร็จสิ้นแล้ว ทำกำรตรวจสอบใบเสร็จแต่ละรำยกำรให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสรุปรำยกำร
นำส่งเอกสำรทำงกำรเงินทั้งหมดให้ฝ่ำยบัญชีต่อไป
- รำยงำนบัญชีเงินคงเหลือรำยไตรมำส หรือแจ้งคณะสังคมฯ เมือ่ ต้องกำรยอด
๑.๒ งำนกำรเงิน (ศูนย์วิจัยแห่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์)
กำรเบิกจ่ำยเงินวิจัย แยกเป็น
๑.๒.๑ กำรเบิกจ่ำยเงินผ่ำนงำนวิจัย บัญชีคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- พิมพ์บันทึกขอเบิกใบเสร็จรับเงินจำกฝ่ำยพัสดุ ใช้ออกใบเสร็จรับเงินในงำนวิจยั คณะสังคมฯ
- รับบันทึก กำรขอเบิกเงินวิจัยในแต่ละงวดงำนวิจัยจำกคณำจำรย์คณะสังคมฯ
- รับแคชเชียร์เช็คจำกอำจำรย์ ผู้ทำวิจัย และนำฝำกแคชเชียร์เช็คเข้ำบัญชีคณะสังคมฯ
- ตรวจเอกสำรกำรเบิกจ่ำยตำมสัญญำ/ข้อตกลงร่วมของงำนวิจยั
- เบิกจ่ำยเงินวิจัยตำมงวดงำนวิจัยให้กับโครงกำรวิจัยที่คณะฯ ขอมอบอำนำจจำกอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- จัดทำใบสำคัญจ่ำย พร้อมรำยละเอียดกำรหักค่ำธรรมเนียมงำนวิจัย
- จัดทำเช็คสัง่ จ่ำยงำนวิจัยเงินทีค่ งเหลือจำกำรถูกหักค่ำธรรมเนียมให้กับหัวหน้ำโครงกำรวิจัย
- ออกใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำง (หน่วยงำนภำยนอก)
- จัดทำบันทึกขออนุมัติถอนเงินค่ำธรรมเนียมกำรวิจัย
- รับแคชเชียร์เช็คจำกอำจำรย์ ผู้ทำวิจัย และนำฝำกเช็คเข้ำบัญชีคณะสังคมฯ กรณีอำจำรย์ผู้ทำวิจัยแบ่งรำยได้
ส่วนงำนวิจยั มอบให้แก่คณะสังคมฯ

๖๘
- พิมพ์หนังสือขอบคุณอำจำรย์ผู้มอบเงินรำยได้จำกงำนวิจัยฯ
- รำยงำนบัญชีเงินคงเหลือรำยไตรมำส หรือแจ้งคณะสังคมฯ เมือ่ ต้องกำรยอด
๑.๒.๒. กำรเบิกจ่ำยเงินในส่วนบัญชี “รำยจ่ำยจำกค่ำธรรมเนียมกำรวิจัย”
- เบิกจ่ำยเงินค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ
- เบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภคของคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- เบิกจ่ำยเงินค่ำสนับสนุนวิชำกำรตำมมติทปี่ ระชุมกรรมกำรวิจยั
- เบิกจ่ำยเงิน/โอนเงิน ค่ำสวัสดิกำรช่วยค่ำหนังสือตำรำและเอกสำรให้คณำจำรย์คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ปี
ละ ๑ ครั้ง
- เบิกจ่ำยเงินทุนกำรศึกษำให้นกั ศึกษำปริญญำตรี คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- เบิกจ่ำยเงินเดือน /เงินเพิ่มประสิทธิภำพ/เงินสมทบประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนักวิจัย
ปฏิบัติกำรทุกเดือน
- นำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และส่งรำยละเอียดให้เจ้ำหน้ำที่ของกองทุนรับทรำบต่อไป
- พิมพ์/สรุปแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือน
- นำส่งเงินสมทบประกันสังคมผ่ำนธนำคำรทุกเดือน
- จัดทำ/นำส่งใบแจ้งรำยกำรหักเงินเดือนนักวิจัยปฏิบัติกำรทุกเดือน
- นำส่งเอกสำรต่ำงๆ ใบเสร็จรับเงิน สอมธ./สลิปเงินเดือน ให้นกั วิจัยฯ
- เบิกจ่ำยเงินยืมทดรองจ่ำยเพื่อดำเนินงำนวิจัย ให้แก่คณำจำรย์คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- เมื่ออำจำรย์คืนเงินยืมตำมจำนวนที่ยืมไป รับเงินคืน และนำฝำกเข้ำบัญชีศูนย์วิจัยคณะสังคมฯ
- ตรวจสอบเอกสำรให้ถูกต้อง พร้อมพิมพ์เอกสำรคืนเงินยืมเสนอผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยคณะสังคมฯ /หัวหน้ำงำน
คลังพัสดุ /เลขำนุกำรคณะสังคมฯ และคณบดี เพื่อลงนำมรับทรำบ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้แก่อำจำรย์ผู้
ยืมเงิน
- เบิกจ่ำยเพื่อซื้อสมุดเช็ค จำกธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำท่ำพระจันทร์
- รำยงำนบัญชีเงินคงเหลือรำยไตรมำส หรือแจ้งคณะสังคมฯ เมือ่ ต้องกำรยอด
๑.๒.๓. บัญชีเงินฝำกประจำ ๖o เดือน
- ปรับสมุดบัญชีเพื่อรำยงำนกำรเงินแก่คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- ทุกปีงบประมำณต้องคำนวณรำยได้จำกดอกเบี้ย ๕o% ของบัญชี “คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์”และทำกำรเบิกจ่ำยเพื่อนำฝำกเข้ำ “บัญชีเงินฝำกประจำ ๖o เดือน”
๑.๓ งำนกำรบัญชี ( โครงกำรปริญญำโท สำขำกำรบริหำรงำนยุติธรรม : MCJA )
- รับ/ตรวจสอบเอกสำรทำงกำรเงิน เช่นใบแทนใบเสร็จจ่ำยเงิน,รับเงิน และโอนเงิน เป็นต้น
- จัดทำผังบัญชี/เลขที่บญ
ั ชีตำมหมวดหมู่
- จัดทำใบสำคัญจ่ำยเงิน (PV)
- จัดทำใบสำคัญรับเงิน (RV)

๖๙
- จัดทำใบโอนบัญชี (JV)
- สรุปค่ำใช้จำ่ ยในแต่ละรำยกำร
- จัดทำรำยงำนสรุปค่ำใช้จ่ำยรำยเดือนในแต่ละหมวดบัญชีเพื่อเสนอผู้บริหำร
- จัดทำรำยงำนแสดงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยในแต่ละงวดบัญชี
- ตรวจสอบยอดรำยได้นำส่งในแต่ละภำคกำรศึกษำ
- บันทึกบัญชีทงั้ ระบบ
- บันทึกรำยละเอียดของใบเสร็จรับเงินแต่ละรำยกำร
- ลงบัญชีทั้งระบบครบและถูกต้องแล้วทำกำรปิดงบบัญชีประจำปีงบประมำณ
- จัดทำรำยงำนงบกำรเงิน
- จัดทำสมุดรำยวันทั่วไป
- จัดทำสมุดรำยวัน & แยกประเภท
- จัดทำกระดำษทำกำรและงบทดลองจัดส่งรำยงำนงบกำรเงินประจำปีให้คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์และ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปิดบัญชีโครงกำร(เดิม) ในปีงบประมำณ ๒๕๖o (๓o กันยำยน ๒๕๖o) และโอนเงินรำยได้คงเหลือนำ
ฝำกโครงกำรปริญญำโทควบรวมปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒. งำน/หมวด งำนอื่นๆ และงำนที่ได้รบั มอบหมำย ค่ำนำหนัก..๒๐....คะแนน
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่นๆ เป็นงำนที่ปฏิบัติ และได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว เข้ำร่วมประชุมในส่วนของหน้ำที่กรรมกำรศูนย์วิจัยคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อื่น ให้
ควำมร่วมมือกับคณำจำรย์ บุคลำกร และเพื่อนร่วมงำน งำนกิจกรรมส่วนกลำงของคณะสังคมฯ/มหำวิทยำลัย
เช่น งำนวันสถำปนำคณะสังคมฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๗๐

งำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) : ๙ คน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๔๕๘๔
สังกัด : งำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวสุวรี ปิ่นเจริญ
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๑/๐๙/๒๕๔๙
๑.

งำนบริหำร : หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร (๔๐ คะแนน)

- บริหำร ดำเนินกำร ประสำนงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสำยงำนบริกำรวิชำกำร
คือ หน่วยวิจัย : และหมวดวิจัยสถำบันและบริหำรกองทุนวิจัยหน่วยประกันคุณภำพ หน่วยบริกำร
วิชำกำร : กำรเผยแพร่วิชำกำร และวำรสำร หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรองค์กร หน่วย
ศูนย์ปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Lab) และหน่วยบริกำรสังคม(กำรจัดอบรม พัฒนำ และศูนย์ฝึกอบรม)
- ประเมินผล และพัฒนำคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสำยงำน จัดเก็บรวมรวมข้อมูลกำร
ปฏิบัติงำนในสำยงำน เพื่อกำรบริหำร กำรพัฒนำ และกำรประกันคุณภำพ
- ประสำนงำน และให้ควำมร่วมมือกันงำนอื่น ๆ
๒.

งำนประจำ (๔๐ คะแนน)
๒.๑ หมวดวิจัยสถำบัน และบริหำรกองทุนวิจัย ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวิจัยภำยในสถำบัน และกำรบริหำร
กองทุนวิจัย เช่น
- กำรวิจัยสถำบัน กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรประเมินผลกำรประชุม/สัมมนำทำงวิชำกำรของคณะ
- บริหำรกองทุนกำรวิจัยของคณะ กำรจัดตั้งงบประมำณกำรวิจัย กำรประสำนงำนกับแหล่งทุนภำยในสถำบัน
สนับสนุนคณำจำรย์ และบุคลำกรในกำรทำวิจัยโดยแหล่งทุนภำยในคณะ/สถำบัน
- กำรเผยแพร่ข่ำวสำรกำรวิจัย กำรจัดสัมมนำ/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรวิจัย

๗๑
- ประสำนงำนกับศูนย์วิจัยของคณะ เกี่ยวกับภำรกิจของศูนย์ เช่น กำรทำสัญญำกำรรับทุนวิจัย/กำรให้คำปรึกษำ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ/ทุน กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรวิจัย และบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี
ของศูนย์ กำรเผยแพร่ผลงำนวิจยั กิจกรรมของศูนย์ และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของศูนย์ต่อคณะ
๒.๓ หมวดประเมินผล และพัฒนำกำรสอน ดำเนินกำรเกี่ยวกับประเมินผลกำรสอน และกำรประเมินด้ำนอื่น ๆ
เช่น
- กำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ ประมวลผลกำรประเมิน แจ้งผลกำรประเมินต่ออำจำรย์ผู้สอน รำยงำนผล
กำรประเมินต่อผู้บริหำร และประสำนงำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
- พัฒนำแบบประเมิน และระบบประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์โดยนักศึกษำ
- ดำเนินกำรประเมินผลกำรประชุม/สัมมนำ ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น
๓.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๗๒
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๕๒๗๕
สังกัด : งำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : ว่ำที่ ร.ต.อิทธิวัตร เงำศรี
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๖/๑๒/๒๕๕๗
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
หมวดฐำนข้อมูล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูล และเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
คณะ เช่น
- จัดทำ Website เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของคณะทุกประเภท
- จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรบริหำร
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูล และสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
- ดำเนินกำร และดูแลศูนย์ปฏิบัตกิ ำรคอมพิวเตอร์ ระบบ Internet และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๗๓
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย(ส่วนงำน)
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรศึกษำ
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร
๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๓๐๑๔
สังกัด : งำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวอรอนงค์ บุษรำคัม
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๙/๐๖/๒๕๕๖
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เช่น
- วิเครำะห์และจัดทำตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำย รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในใน
ระดับหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของระบบ IQA ของสกอ. และระดับคณะใช้เกณฑ์คณ
ุ ภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีกำรศึกษำ
- ประสำนงำน จัดเก็บรวบรวม และรำยงำนข้อมูลตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด เช่น TUQA-Online, QS-Ranking เป็นต้น
- ประสำนงำน รวบรวมข้อมูลนำเสนอและ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนเกีย่ วกับงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำต่อผูบ้ ริหำรและผู้เกีย่ วข้อง
จัดสัมมนำเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เช่น กำรพัฒนำตัวบ่งชี้เฉพำะ กำรพิจำรณำร่ำงรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง กำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
จัดเตรียมเอกสำร หลักฐำนประกอบกำรประเมิน จัดตรวจรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำในระดับคณะ และกำร
เข้ำร่วมรับประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย
นำเสนอและรำยงำนผลกำรประเมินต่อผู้บริหำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขจุดอ่อน และเสริมสร้ำงจุดแข็งในกำร
ดำเนินงำน และจัดทำแผนปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ
กำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรประกันคุณภำพกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย
๑.๒ หมวดประเมินผลตำมตัวบ่งชี ก.พ.ร. ดำเนินกำรเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. เช่น
- วิเครำะห์และจัดทำตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยตำมเกณฑ์กำรประเมินตัวชีว้ ัดกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมกำรลงนำมในคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร (กพร.) ประจำปีงบประมำณ
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของกำรปฏิบัติรำชกำรตำมกำรลงนำมในคำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำร (กพร.) ตำม
ช่วงเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด

๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผูบ้ ังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้งครำว งำน
ปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำคณะฯ/มหำวิทยำลัย
เป็นต้น

๗๔
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนเงินรำยได้
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๑๐๑๓
สังกัด : งำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำยอัศวิน สังข์ทอง
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๗/๐๒/๒๕๕๘
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดโสตทัศนศึกษำ ดำเนินกำรเกี่ยวกับโสต และทัศนูปกรณ์ เช่น
- กำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรนำมำดัดแปลง และเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ
- ควบคุมกำรจัดหำ ดูแล รักษำ ซ่อมแซม ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ตำ่ งๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ดี และดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดจนซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตเบื้องต้น
- บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆในคณะ ทั้งภำพนิ่งและเคลื่อนไหว
- กำรผลิตสื่อที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อประเภทต่ำงๆ
- ช่วยดูแลศูนย์ปฏิบตั ิกำรคอมพิวเตอร์ ระบบ Internet และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๑.๒ หมวดเผยแพร่วิชำกำร
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข่ำวสำร และข้อมูลต่ำง ๆ ของคณะ
- รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ เช่น จัดทำข่ำวสำร จุลสำร โปสเตอร์ และสำรสนเทศต่ำง ๆ ของคณะ
นำเข้ำสู้ระบบออนไลน์เช่น เว็ปไซต์และเพจของคณะเพื่อทำให้ข้อมูลที่รวดเร็วและสะดวกในกำรเข้ำถึง
๑.๓ หมวดฐำนข้อมูล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของคณะ
- ฐำนข้อมูล อุปกรณ์โสตทัศนศึกษำ ในห้องเรียน ห้องประชุม เป็นต้น
- ฐำนข้อมูลรูปกิจกรรม คณะ

๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจ กรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น
ส่วนงำนอื่น กำรให้คำปรึกษำและกำรช่วยเหลือ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและเรื่องอื่นๆ

๗๕
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนเงินรำยได้ (ชั่วครำว)
ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร
๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๑๐๑๒
สังกัด : งำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำยณัฐพล จันทร์เหล็ก
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๐๓ มกรำคม ๒๕๕๙
๑.

งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ งำนศูนย์วิจัย และให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- ติดต่อประสานงานวิจยั คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- ติดต่อประสำนงำนรับข้อเสนอโครงกำรวิจัยจำกคณำจำรย์คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ และประสำนงำน
กับหน่วยงำนผู้วำ่ จ้ำง
- ติดต่อดำเนินกำรประสำนศูนย์ให้คำปรึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เพื่อจัดทำสัญญำจ้ำง และ
ดำเนินกำรหักค่ำธรรมเนียมกำรวิจัย
- ดำเนินกำรจัดทำร่ำงโครงกำรวิจัยและประสำนงำนจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัยงวดที่ ๑
- ดำเนินงำนติดตำมผลโครงกำรวิจัยตำมระยะเวลำที่ระบุในสัญญำ
- ดำเนินกำรรับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยครั้งที่ ๑ และประสำนงำนเบิกจ่ำยเงินสนับสนุน
โครงกำรวิจัยงวดที่ ๒
- ดำเนินกำรรับรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์และประสำนจัดส่งให้หน่วยงำนผู้วำ่ จ้ำง
- ประสำนงำนเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนกำรวิจัยงวดสุดท้ำย ตำมทีร่ ะบุในสัญญำ
- จัดเก็บสัญญำและเอกสำรโครงกำรวิจัยประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุกวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
๑.๒ งำนด้ำนวิชำกำร : วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- จัดทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนสถำปนำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ครบรอบ ๖๒ ปี
- จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดงำนฝ่ำยวิชำกำรเพื่อกำหนดหัวข้อกำรจัดงำนและวำงแผนกำรจัดกิจกรรม
สัมมนำวิชำกำรทั้งภำคเช้ำและภำคบ่ำย
- ประชำสัมพันธ์เปิดรับบทควำมวิชำกำรเพื่อนำเสนอวันสถำปนำคณะฯ

๗๖
- ดำเนินกำรประสำนติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภำพบทควำมวิชำกำร
- ประสำนงำนผู้ส่งบทควำมแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
- ประสำนงำนกับวิทยำกรรับเชิญและเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมในกิจกรรมวิชำกำร
- จัดส่งหนังสือเชิญหน่วยงำน และบุคคลเข้ำร่วมงำนสถำปนำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- จัดเตรียมบุคลำกรเปิดลงทะเบียนผู้เข้ำสัมมนำ และทำฐำนข้อมูลสำหรับปีต่อไป
- จัดเตรียมเอกสำร สถำนที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
- จัดเตรียมบุคลำกรเพื่อบันทึกเทปและผลิตเอกสำรวิชำกำรหลังงำนแล้วเสร็จ
- ประสำนงำนในกำรจัดเตรียมของที่ระลึก หรือค่ำสมนำคุณให้แก่ผู้เสนอบทควำมทำงวิชำกำร
- จัดทำรำยงำนสืบเนื่องหลังกำรสัมมนำเพื่อเผยแพร่
- จัดทำสรุปแบบประเมินประสิทธิผลและควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมงำน
๑.๓ กองบรรณำธิกำรวำรสำรสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- ประชำสัมพันธ์เปิดรับบทควำมวิชำกำรเพื่อตีพิมพ์วำรสำรสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- ดำเนินกำรประสำนติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภำพบทควำมวิชำกำร
- ประสำนงำนผู้ส่งบทควำมแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
- จัดทำหนังสือรับรองกำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
- จัดทำเล่มวำรสำรสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติเป็นครั้ง
ครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของคณะฯ/มหำวิท ยำลัย เช่น งำนวันสถำปนำ
คณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๗๗
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย(ส่วนงำน)
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่ : ๓๐๐๑
สังกัด : งำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงพรรณทวี หนูแก้ว
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๑๖/๐๓/๒๕๔๓

๑.งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
๑.๑ หมวดบริกำรวิชำกำร ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำแห่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
๑.๑.๑ ให้คำปรึกษำ ประชำสัมพันธ์ แนะนำแก่หน่วยงำน ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กร มูลนิธิ ที่จะ
ร่วมมือกับคณะฯ ในด้ำนกำรฝึกอบรม และบริกำรวิชำกำรในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กำรประชุม
กำรสัมมนำ กำรทัศนศึกษำดูงำน
๑.๑.๒ ดำเนินกำรเขียนโครงกำรฝึกอบรม เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ ตำมควำมต้องกำรของผู้ร่วมมือ
ทำงวิชำกำร และกำหนดตำรำงกำรฝึกอบรม
๑.๑.๓ ประชุม และร่วมทำหน้ำที่ตกลงกับบุคคลจำกภำยใน ภำยนอกองค์กำรซึ่งเข้ำมำทำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม ภำยใต้ระเบียบของศูนย์ฝึกอบรมฯ
๑.๑.๔ ขออนุมัติโครงกำรฝึกอบรมตำมแนวทำงกำรดำเนินกำร
๑.๑.๕ คัดเลือก และกำหนดบทบำท คุณสมบัติของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม เช่น
บทบำทหน้ำที่ของผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ, ผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำรฯ และเจ้ำหน้ำที่ด้ำน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๖ ควบคุม กำกับ ดูแลก่อนและหลังโครงกำรฝึกอบรม เช่น วิทยำกร สถำนที่ อำหำร ที่พัก
พำหนะ ตรวจเช็คควำมถูกต้องของเอกสำรประกอบกำรบรรยำย วัสดุอุปกรณ์ในกำร
ฝึกอบรมฯ และเอกสำรในกำรประเมินโครงกำรฯ เป็นต้น
๑.๑.๖ ควบคุมกระบวนกำรฝึกอบรม ร่วมกับผู้จัดกำรโครงกำร ผู้ประสำนงำน ผู้ปฏิบัติงำนตำม
โครงกำรฯ
๑.๑.๗ ให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดฝึกอบรมฯ ตำมโครงกำร

๗๘
๑.๒ หมวดนโยบำยและแผน
๑.๒.๑ กำหนดนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรฝึกอบรม เพื่อให้บริกำรตำมหลักสูตรและโครงกำร
ฝึกอบรมต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรหน่วยงำนและองค์กรทั้งในและภำยนอก
ให้เกิดกำรพัฒนำ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนตำมกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ
๑.๒.๒ ประชุมวำงแผนร่วมกับหน่วยงำนและองค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ
เพื่อดำเนินกำรร่วมกันในกำรค้นหำควำมต้องกำร เพื่อกำหนดหลักสูตร และวิธีกำร
ดำเนินกำรฝึกอบรมฯ
๑.๒.๓ สนับสนุนช่วยเหลือกำรวำงแผนและพัฒนำกำรฝึกอบรม
๑.๒.๔ พัฒนำกลไกควำมร่วมมือ และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
๑.๒.๕ ติดตำมประเมินผลในกำรจัดกำรฝึกอบรมร่วมกัน
๑.๓ หมวดงบประมำณ
๑.๓.๑ จัดทำงบประมำณ และบริหำรจัดกำรงบประมำณให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของแผน
โครงกำรฝึกอบรมที่ตั้งไว้
๑.๓.๒ เบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำร
๒. งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้
ปฏิบัติเป็นครั้งครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของศูนย์/คณะฯ/มหำวิทยำลัย
เช่น งำนวันสถำปนำคณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น
๑. ประสำนกำรจัดบูธประชำสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรมฯ งำนเวทีสัมมนำวิชำกำร
๒. ดูแลนักศึกษำ san diego state university
๓. ตรวจเช็คงบประมำณคงเหลือเบื้องต้นจำกบัญชี
๔. ประชำสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรมฯ กับหน่วยงำนต่ำง ๆ
๕. งำนที่ได้รับมอบหมำยจำกคณำจำรย์โครงกำร ศูนย์ฝึกอบรมฯ และคณะฯ

๗๙
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท: พนักงำนเงินรำยได้ประเภทประจำ
ประเภทตำแหน่ง: เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชำ (ถ้ำมี):

ชื่อตำแหน่ง: เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ระดับตำแหน่ง: ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบัติ)
ตำแหน่งเลขที่: ๑๐๑๗
สังกัด: งำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง: นำงสำววรำภรณ์ ภู่อ่อน
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง: ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๔๐
๑. งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
- จัดพิมพ์คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนดำเนินกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์บันทึกข้อควำมขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรในประเทศและต่ำงประเทศในหลักสูตร
กำรฝึกอบรมฯ ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์บันทึกข้อควำมขอควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรรับงำนฝึกอบรมในหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์บันทึกข้อตกลงร่วมในหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์หนังสือมอบอำนำจในหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์หนังสือรับรองในหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์หนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยำกรในหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์กำหนดกำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์คู่มือกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์ตำรำงกำรดำเนินงำนศูนย์ฝึกอบรมฯ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์แบบกำรขออนุมัติโครงกำรบริกำรสังคมปะหน้ำงบประมำณในหลักสูตรฝึกอบรมต่ำง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์แบบฟอร์มกำรประเมินผลในหลักสูตรฝึกอบรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์ใบสมัครในหลักสูตรฝึกอบรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมปฏิบัติงำนตำมโครงกำรฝึกอบรมฯ ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบลงเวลำกำรปฏิบัติงำนในหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดพิมพ์นำมบัตรศูนย์ฝึกอบรมฯ
/จัดพิมพ์จดหมำยขอเก็บข้อมูล...

๘๐
-

จัดพิมพ์จดหมำยขอเก็บข้อมูลกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดพิมพ์ร่ำงรำยงำนกำรประชุมในศูนย์ฝึกอบรมฯ
จัดพิมพ์ใบเซ็นชื่อเข้ำร่วมกำรประชุมในศูนย์ฝึกอบรมฯ
จัดพิมพ์รำยงำนกำรประชุมในศูนย์ฝึกอบรมฯ
จัดพิมพ์หนังสือกำรเก็บข้อมูลศึกษำดูงำนในพื้นที่ของผู้เข้ำอบรม
จัดพิมพ์หนังสือขอเลื่อนกำหนดกำรอบรมและศึกษำดูงำนในหลักสูตรฝึกอบรมฯ ที่เกี่ยวข้อง
จัดรูปแบบคู่มือกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดรูปแบบหนังสือประกอบกำรบรรยำยกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดรูปแบบเอกสำรกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดรูปแบบโครงกำรกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดรูปแบบบันทึกข้อควำมกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดรูปแบบหนังสือรำชกำรกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดรูปแบบหนังสือสัญญำจ้ำงกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดรูปแบบแผ่นพับประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดรูปแบบเบนเนอร์ประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค้นคว้ำหำข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นข้อมูลในกำรฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แสกนเอกสำรเพื่อจัดเก็บข้อมูลและนำส่งเมลล์ในหลักสูตรฝึกอบรมต่ำง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จดบันทึกกำรประชุมในศูนย์ฝึกอบรมฯ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวอักษรในหนังสื อรำชกำร บันทึกข้อควำม หนังสื อ คู่มือ แผ่นพับ เอกสำร
ประกอบกำรอบรมฯ หนังสือรับรอง และเอกสำรอื่น ๆ ในกำรจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมฯ ที่เกี่ยวข้อง
บันทึกภำพกิจกรรมในหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนิ น กำรจั ด พิ ม พ์ ข้ อ มู ล กิ จ กรรมและเลื อ กรู ป ภำพแต่ ล ะกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง ให้ กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ค ณะฯ
ประชำสัมพันธ์ในเว็บไซต์
ตรวจสอบกำรบำรุงรักษำ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ คงเหลือหลังจัดงำนฝึกอบรมฯ และเก็บบันทึกข้อมูล
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, ปกใส่ใบประกำศ, กระเป๋ำ, ของที่ระลึก และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม
ฯ ทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมเอกสำร, หนังสือ, วัสดุอุปกรณ์, ปกใส่ใบประกำศ, กระเป๋ำ, ของที่ระลึก และอุปกรณ์ต่ำง ๆ
ในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมฯ ทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ประสำนงำนให้อธิกำรบดีและคณบดีลงนำมในใบประกำศสำหรับมอบให้ผู้เข้ำอบรม
ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมของโครงกำรฝึกอบรมฯ ต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
จำกผู้บังคับบัญชำ

/งำนที่ได้รับมอบหมำย...

๘๑
งำนที่ได้รับมอบหมำยและงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำยและงำนอื่น ๆ เช่น งำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นครั้งครำวจำกผู้บังคับบัญชำ, กำรปฏิบัติหน้ำที่
กำรประสำนงำนประจำวันแทนเพื่อนร่วมงำน, กำรปฏิบัติงำนโครงกำรศูนย์ฝึกอบรมฯ ต่ำง ๆ เช่น รับเงินค่ำลงทะเบียนหน้ำ
งำน, ออกใบเสร็จรับเงินหน้ำงำนให้ผู้เข้ำฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมต่ำง ๆ, นำเงินจำกกำรรับลงทะเบียนในแต่ละวัน
โอน/ฝำกเข้ำบัญชีศูนย์ฝึกอบรม, เช็คยอดเงินผู้เข้ำฝึกอบรมที่โอนและชำระหน้ำงำนให้ตรงจำนวนผู้เข้ำฝึกอบรม, จัดทำเรื่อง
กำรยืมเงินและจัดทำแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินกำรจ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำบรรยำยวิ ทยำกร, ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรมฯ เมื่องำนฝึกอบรมฯ เสร็จสิ้นแล้ว ทำกำรตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน รำยชื่อผู้เข้ำอบรมฯ แต่ละ
รำยกำรให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วนำเงินยืมที่เหลือโอนเข้ำบัญชีศูนย์ฝึกอบรมฯ ก่อนตรวจสอบเอกสำรพร้อมรวบรวม
นำส่งกำรเงินต่อไป และงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหลักสูตรพัฒนำแรงงำนและสวัสดิกำรมหำบัณฑิต และคณะสังคม
สงเครำะห์ศำสตร์

๘๒
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนมหำวิทยำลัย
ประเภทตำแหน่ง : เชี่ยวชำญเฉพำะ
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ/ร่วม (ถ้ำมี) : ๔ คน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชำกำรศึกษำ
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัติกำร

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๕๗๙๖
สังกัด : งำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวขนิษฐำ จำนงค์อำษำ
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง : ๒๐/๐๔/๒๕๕๓
ข้อมูลเบืองต้น
ศูนย์ปฏิบัติกำรสังคมสงเครำะห์คลองจั่น เป็นศูนย์บริกำรสังคมของคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ โดยกำรริเริ่มของคณำจำรย์ นักศึกษำฝึกภำคปฏิบัติ และชุมชน โดยกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรหลังแรกจำกสำนักงำนสลำกกินแบ่งรับบำล จำนวน ๒ ล้ำนบำท ในพื้นที่ของสำนักงำน
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ (ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของกำรเคหะแห่งชำติ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนำเด็ก
เล็ก ซึ่งเป็นบุตรหลำนของคนงำนก่ อสร้ำง และชำวชุมชนคลองจั่น ในช่วงแรกมีกำรก่อตั้งปฏิบัติกำรสังคมสงเครำะห์
พร้อมกัน ๒ แห่ง คือ ณ ชุมชนคลองจั่น และชุมชนคลองเตย แต่ต่อมำภำยหลังชุมชนคลองเตยได้ถ่ำยโอนกำรดำเนินงำน
เป็นของชุมชนเอง ยังเหลือเพียงแห่งเดียวคือ ปฏิบัติกำรสังคมสงเครำะห์คลองจั่น จนถึงปัจจุบัน
ศูนย์ปฏิบัติกำรสังคมสงเครำะห์คลองจั่น เปิดให้บริกำรในโครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน มีอำคำรชั้นเดียว ๒
หลัง ในพื้นที่ของกำรเคหะแห่งชำติ มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๑,๑๗๓ ตำรำงเมตร และมีพื้นที่ในส่วนของสนำมเด็กเล่นอีก จำนวน
๕๕๘ ตำรำงเมตร เป็ น โครงกำรบริกำรสั งคมประเภทสำมั ญ (ไม่ เลี้ย งตั วเอง) มี เด็ กเล็ กอำยุ ระหว่ำง ๒-๕ ขวบ ปี ล ะ
ประมำณ ๖๐ คน เพื่ อเตรีย มควำมพร้อมก่อนวั ย เรีย น โดยมี บุ ค ลำกรปฏิ บั ติ งำนประจ ำ ณ ศู น ย์ ป ฏิบั ติ กำรสั งคม
สงเครำะห์คลองจั่น รวมทั้งหมด ๕ คน
๑.

งำนบริหำร : หัวหน้ำงำนทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติกำรสังคมสงเครำะห์คลองจั่น
- บริหำรงำน ร่วมวำงแผนและพัฒนำงำน ดำเนินกำร กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ประสำนงำน และ
ปฏิบัติงำนทัว่ ไป ณ ศูนย์ปฏิบัตกิ ำรสังคมสงเครำะห์คลองจัน่ เช่น หน่วยศูนย์ปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Lab)
หน่วยบริหำรและธุรกำร และหน่วยบริหำรและพัฒนำกำยภำพ
- ร่วมประเมินผล และพัฒนำคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมที่ได้รับมอบหมำย ณ ศูนย์ปฏิบัติกำร
สังคมสงเครำะห์คลองจัน่ จัดเก็บรวมรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำนในสำยงำน เพื่อกำรบริหำร กำรพัฒนำ และกำร
ประกันคุณภำพ
- ปฏิบัติหน้ำที่แทนเลขำนุกำรคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ ในงำนตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรสังคม
สงเครำะห์คลองจั่น

๘๓
- ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกันงำนอื่น ๆ คือ งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ งำน
คลังและพัสดุ และงำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
- ปฏิบัติงำนบริหำรอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย
๒.

งำนประจำ : หน่วยศูนย์ปฏิบัตกิ ำรทำงสังคม (Social Lab) หน่วยบริหำรและธุรกำร และหน่วยบริหำรและ
พัฒนำกำยภำพ
๒.๑ หน่วยศูนย์ปฏิบัติกำรทำงสังคมสังคม (Social Lab)
ดำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน เช่น
- กำรับเข้ำ-กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำกำรของเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งทำงอำรมณ์ สังคม พุทธิปัญญำ
คุณธรรมและจริยธรรม กำรดูแลเด็ก และแจ้งพัฒนำกำรเด็กต่อผู้ปกครอง
- กำรบริหำรและดำเนินกำรศูนย์ กำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ
กำรเงินและบัญชีของศูนย์
- กำรเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของศูนย์ต่อคณะ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุในชุมชน เช่น
- ดำเนินกำร และประสำนงำนในกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุในชุมชน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินกำร และประสำนงำนในกำรให้บริกำร โดยศูนย์บริกำรผูส้ ูงอำยุในชุมชนในรูปแบบต่ำง ๆ ที่
เหมำะสมกับกำรดำเนินงำนของศูนย์ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุในชุมชน
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรชุมชน และสังคม เช่น
- กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน และกำรมีสว่ นร่วมของชุมชนในกำรดำเนินกำรของศูนย์ และ
กิจกรรมของศูนย์ และกำรจัดกิจกรรมบริกำรชุมชนในรูปแบบต่ำง ๆ
- กำรรับนักศึกษำฝึกภำคปฏิบัติ กำรนิเทศงำนนักศึกษำฝึกภำคปฏิบัติทั้งในองค์กร และในชุมชน
๒.๒ หน่วยบริหำรและธุรกำร
บริหำร ดำเนินกำร และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป เช่น
- งำนสำรบรรณ เช่น รับ-ส่งหนังสือ/เอกสำร ร่ำง-โต้ตอบหนังสือ จัด/เก็บเอกสำรให้เป็นระบบ และ
ทำลำยเอกสำรตำมระเบียบ เป็นต้น
- รับติดต่อ/อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่องำนที่ศูนย์ปฏิบตั ิกำรสังคมสงเครำะห์คลองจั่น
- ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่จำเป็น และประชำสัมพันธ์เรื่องต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน
๒.๓ หน่วยบริหำรและพัฒนำกำยภำพ
บริหำร ดำเนินกำร และพัฒนำดำเนินกำรเกี่ยวกับภำยภำพ ศูนย์ปฏิบตั ิกำรสังคมสงเครำะห์คลองจั่น เช่น
- ดำเนินกำร และประสำนงำนเกี่ยวกับกำรออกแบบ-กำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
- บริหำรจัดกำร อำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนเกี่ยวกับกำรใช้อำคำรสถำนที่ และวัสดุอปุ กรณ์
- ดูแล รักษำ ทำควำมสะอำด ปรับปรุง และซ่อมบำรุงอำคำรสถำนที่ และวัสดุอุปกรณ์

๘๔
- กำรจัดระบบเวร ยำม และกำรรักษำควำมปลอดภัย ในอำคำรสถำนที่
- ควบคุม ดูแลกำรใช้นำ้ ไฟ และโทรศัพท์ ตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
ดำเนินกำร และประสำนงำนกำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ.๒๕๕๔
๓.

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

๘๕
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑

๒

ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนเงินรำยได้
ประเภทตำแหน่ง : ทั่วไป
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : ผูป้ ฏิบัติงำนบริหำร
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัตงิ ำน

รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๑๐๒๕
สังกัด : งำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงสำวจุฑำมำศ คำแก้ว
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง*** : ๐๑/๑๑/๒๕๒๖
๑. งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
หมวดศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน ดำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์พฒ
ั นำเด็กก่อนวัยเรียน เช่น
- กำรรับเข้ำ-กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำกำรของเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งทำงอำรมณ์ สังคม พุทธิปัญญำ
คุณธรรมและจริยธรรม กำรดูแลเด็ก และแจ้งพัฒนำกำรเด็กต่อผู้ปกครอง
- กำรบริหำรและดำเนินกำรศูนย์ กำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ
กำรเงินและบัญชีของศูนย์
- กำรเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของศูนย์ต่อคณะ
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติ
เป็นครั้งครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของศูนย์/คณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น
งำนวันสถำปนำคณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

๘๖
แบบบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของตำแหน่งพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
ประเภท
: พนักงำนเงินรำยได้
ประเภทตำแหน่ง : ทั่วไป
จำนวนผู้ใต้บงั คับบัญชำ (ถ้ำมี) :

ชื่อตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
ระดับตำแหน่ง : ปฏิบัตงิ ำน

๒. รำยละเอียดคำบรรยำยลักษณะงำน** (หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ปฏิบตั ิ)
ตำแหน่งเลขที่
: ๒๐๑๗
สังกัด : งำนวิจัย วิชำกำร และประกันคุณภำพ
ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : นำงวิไล จำนงค์อำษำ
วันที่จัดทำแบบบรรยำยลักษณะงำน : ๒๒/๐๔/๒๕๖๒
วันที่ดำรงตำแหน่ง*** : ๐๑/๐๕๒๕๓๕
๑. งำนประจำ (๘๐ คะแนน)
หมวดศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน ดำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์พฒ
ั นำเด็กก่อนวัยเรียน เช่น
- กำรรับเข้ำ-กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำกำรของเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งทำงอำรมณ์ สังคม พุทธิปัญญำ
คุณธรรมและจริยธรรม กำรดูแลเด็ก และแจ้งพัฒนำกำรเด็กต่อผู้ปกครอง
- กำรบริหำรและดำเนินกำรศูนย์ กำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ
กำรเงินและบัญชีของศูนย์
- กำรเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของศูนย์ต่อคณะ
๒.

งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ (๒๐ คะแนน)
งำนที่ได้รับมอบหมำย และงำนอื่น ๆ หมำยถึง งำนที่ปฏิบัติ/ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติ
เป็นครั้งครำว งำนปฏิบัติหน้ำที่แทนคนอื่น และงำน/กิจกรรมส่วนกลำงของศูนย์/คณะฯ/มหำวิทยำลัย เช่น
งำนวันสถำปนำคณะฯ/มหำวิทยำลัย เป็นต้น

