แผนภูมกิ ารปฏิบัตงิ าน (Activity Chart)
ปี การศึกษา 2555
หน้ าที่และความรับผิดชอบผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
1. บริ หารจัดการงานของสานักงานอธิการบดีตามระดับการบังคับบัญชา
2. ตรวจทานความเรี ยบร้อยของแฟ้ มเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนนาเสนออธิการบดี
3. ตรวจทานการมอบหมายและความเรี ยบร้อยของเอกสารหลังการพิจารณาของอธิการบดี
4. ตรวจสอบ(ร่ าง) คาสัง่ ประกาศ จดหมาย บันทึกข้อความของสานักงานอธิการบดีก่อนนาเสนออธิการบดี
ลงนาม เพื่อการส่ งออกไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป
5. ประสานงานและแก้ไขปัญหาในส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน รวมทั้งการให้บริ การที่เป็ นงานประจา
6. ดูแลระบบการปฏิบตั ิงานและระบบประกันคุณภาพ
7. บันทึกและจัดทารายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการบริ หาร/ที่ประชุมคณบดี
8. ปฏิบตั ิงานเมื่อผูอ้ านวยการมีภารกิจอื่น
9. ปฏิบตั ิภารกิจตามที่อธิการบดี/ผูอ้ านวยการมอบหมาย

อธิการบดี

หน้ าที่และความรับผิดชอบผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
1. ประสานการดาเนิ นงานจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยร่ วมกับสานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. จัดระบบการนัดหมายและตารางภารกิจของอธิการบดี
3. จัดระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยและของสานักงานอธิการบดี
4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานของอธิการบดีและของสานักงานอธิการบดี
5. จัดระบบการจัดประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานอธิการบดี
6. จัดทางบประมาณรายจ่ายสานักงานอธิการบดี
7. บริ หารจัดการสานักงานอธิการบดีให้เกิดประสิ ทธิภาพ
8. ประสานงานผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนอธิการบดี
9. ประสานงานจัดทาปฏิทินประจาปี การศึกษา
10. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี

5.

งานสารบรรณ
1. ดาเนินการเอกสารตาม
ระบบงานสารบรรณของ
สานักงานอธิ การบดี รวมทั้ง
เอกสารอิเล็กทรอนิคส์
2. จัดทาทะเบียนควบคุมและ
เบิกจ่ายเอกสารสาคัญของ
มหาวิทยาลัยในตูน้ ิรภัย
3. จัดทาทะเบียน MOU
4. ปฏิบตั ิภารกิจตามที่
ผูอ้ านวยการสานักงาน
อธิ การบดีและอธิ การบดี
มอบหมาย

สานักงานอธิการบดี / ก.ค. .2555

งานเลขานุการ
1. จัดตารางเวลาและประสานภารกิจอธิการบดี
2. จัดทาเอกสารข้อมูลของการประชุมที่เกี่ยวข้องกับอธิการบดี
(คณะกรรมการส่ งเสริ มฯ, คณะกรรมการบริ หาร, ที่ประชุม
คณบดี)
3. จัดทาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอธิการบดี
และสานักงานอธิการบดี
4. จัดทาเอกสาร-โต้ตอบทั้งภายในและภายนอก
5. ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแปลคาสั่ง/ประกาศเป็ น
ภาษาอังกฤษ
6. จัดทาระบบจัดเก็บเอกสารสาคัญเพือ่ ใช้ในการตัดสิ นใจ
7. จัดทาจดหมายรับรองการขอ Visa สาหรับนักศึกษา
8. ประสานงานระหว่างสานักงานอธิการบดีกบั หน่วยงาน
ภายในและภายนอก
9. จัดทาเอกสารเบิก-จ่ายเงิน ในภารกิจของอธิการบดี
และสานักงานอธิการบดี
10. ดาเนินการระบบ 5 ส. ด้านเอกสารและส่ งเก็บที่
หอจดหมายเหตุ
11. ปฏิบตั ิภารกิจตามที่ผอู้ านวยการสานักงานอธิการบดีและ
อธิการบดีมอบหมาย

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1. จัดทา Web Site และเขียนโปรแกรมทาเนี ยบ ของ
แขกมหาวิทยาลัย
2. ดาเนินการส่ งข้อมูลประกาศ คาสั่ง บันทึก
ข้อความ ฯลฯ ในระบบ DMS และ E-service
3. ดูแลและให้คาปรึ กษาการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ในสานักงาน
4. ควบคุมและดูแลการใช้ระบบโสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี
5. ดาเนินการรับส่ งข้อมูลของสานักงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail)
6. บันทึกภาพกิจกรรมของอธิการบดี และ
สานักงานอธิการบดี และนาขึ้นในระบบ
E-news
7. จัดทาข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. รับจองห้องประชุมสานักงานอธิการบดีและ
หอแสดงดนตรี ดร.สายสุ รี จุติกุล
9. จัดทาทะเบียนหมายเลขแบบฟอร์มของ
หน่วยงานต่าง ๆ
10. จัดการอบรมให้บุคลากรภายในสานักงานตาม
ความเหมาะสม
11. ปฏิบตั ิภารกิจตามที่ผอู ้ านวยการ
สานักงานอธิการบดีและอธิการบดีมอบหมาย

งานธุรการ
1. ให้บริ การรับ – ส่ งโทรสาร
2. จัดทาและดาเนินการด้านเอกสาร
การประกันคุณภาพของสานักงานอธิการบดี
3. ติดต่อประสานงานการขอใช้ยานพาหนะ
การขอซ่ อมแซม กับสานักจัดการอาคาร
สถานที่ และการซ่อม – บารุ งรักษาอุปกรณ์
4. ดาเนินการขอเบิกและจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์
ของสานักงานอธิการบดี
5. ดาเนินการจัดซื้ อของว่างและอาหาร
กลางวัน สาหรับการประชุมต่างๆ
6. ดาเนินการเบิก – จ่าย และจัดเก็บ
ทะเบียนรถ, ทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย
7. ดาเนินการระบบ 5 ส. ด้านอาคารสถานที่
8. ดาเนินการเคลียร์เงินทดรองจ่ายของ
สานักงานฯ
9. ประสานงานผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยที่สานักงานอธิการบดีเป็ น
ผูจ้ ดั
10. ปฏิบตั ิภารกิจตามที่ผอู้ านวยการสานักงาน
อธิการบดีและอธิการบดีมอบหมาย

งานรับ-ส่ ง โทรศัพท์
1. รับ – ส่งโทรศัพท์ (Operator)
2. จัดทาข้อมูลการรับ-ส่ง
โทรศัพท์ เพื่อการแจ้งชาระ
เงินให้แผนกการเงินและ
ผูใ้ ช้บริ การ
3. จัดทาข้อมูลการรับ-ส่ง
โทรสารเพื่อการแจ้งชาระเงิน
ให้แผนกการเงินและ
ผูใ้ ช้บริ การ
4. ปฏิบตั ิภารกิจตามที่
ผูอ้ านวยการสานักงาน
อธิ การบดีและอธิ การบดี
มอบหมาย

งานสภามหาวิทยาลัย
(ในส่ วนของมหาวิทยาลัย)
1. จัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ร่ วมกับสานักงานสภา
ในส่วนของมหาวิทยาลัย
2. จัดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยร่ วมกับ
สานักงานสภาฯ
3. จัดส่งมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
4. ติดตามการดาเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัยและแจ้ง
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. ปฏิบตั ิภารกิจตามที่
ผูอ้ านวยการสานักงาน
อธิ การบดีและอธิ การบดี
มอบหมาย

