ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เรื่อง โครงสรางการจัดองคกรในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (ผังทดลอง)
...........................................................
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เกิดประสิทธิภาพและมีความ
คลองตัวในการทํางาน จึงใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เรื่อง โครงสรางการจัดองคกร
ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (ผังทดลอง) ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และใหใชโครงสรางการ
จัดองคกรในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (ผังทดลอง) ตามแนบทายประกาศฉบับนี้แทน ตั้งแตวนั ที่
1 กุมภาพันธ 2554 เปนตนไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมวงศ วัจนสุนทร)
รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

โครงสรางการจัดองคกรในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (ผังทดลอง)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ฝายวิชาการ

ฝายบริหาร

ฝายกิจการนักศึกษา
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป

สํานักงานบัญชี
- งานบัญชีรายรับ
- งานบัญชีรายจาย
สํานักงานการคลัง
- งานการเงิน
- งานงบประมาณ
- งานเงินเดือนและออกเช็ค
สํานักงานอาคารสถานที่
-

งานอาคาร
งานภูมิทัศนและจราจร
งานระบบสาธารณูปโภค
งานรักษาความปลอดภัย
สํานักงานพัสดุ

-

งานพัสดุและซอมบํารุง
งานจัดซื้อ
งานยานพาหนะ
งานศิลปกรรม

สํานักงานวิชาการ

สํานักงานบุคคล
- งานบุคลากร
- งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
บุคลากร
- งานนิติการ
- งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
สํานักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- งานบริการวิชาการแกสังคม
สํานักงานบริการคอมพิวเตอร
-

งานบริการและซอมบํารุง
งานพัฒนาโปรแกรม
งานระบบฐานขอมูลและเครือขาย
งานบริการหองปฏิบัติการ
งาน e-Learning และ Web Site

- งานจัดการสอนและการสอบ
- งานหลักสูตร
- งานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานทะเบียน
-

งานรับลงทะเบียนเรียน
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
งานเทียบโอน
งานประมวลผลการศึกษา
งานตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ
งานรับสมัครนักศึกษาใหม
สํานักงานหองสมุด

- งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
- งานวารสารและหนังสือพิมพ

สํานักงานกิจการนักศึกษา
-

งานสโมสรนักศึกษาและชมรม
งานกีฬา
งานศิลปวัฒนธรรม
งานวินัยปกครอง
งานศิษยเกาสัมพันธ
สํานักงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

- งานทุนนักศึกษา
- งานพยาบาลและสวัสดิการนักศึกษา
- งานใหคําปรึกษาและสหกิจศึกษา

สํานักงานรองอธิการบดี
- งานสารบรรณกลาง
- งานรับรองและจัดเลีย้ ง
- งานประชุม
สํานักงานวิจัยและแผน
- งานแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
และรายงานประจําป
- งานวิจัย

สํานักงานประชาสัมพันธและการตลาด
- งานประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร
- งานการตลาดและแนะแนว
- งานวิทยุชุมชน

สํานักงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานบริการโสตทัศนูปกรณ
- งานผลิตเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ

มกราคม 2554

คําอธิบายภาระงานของหนวยงาน
สํานักงานบัญชี

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานบัญชีรายรับ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีรายรับ การวิเคราะหและจําแนก
บัญชี ตรวจสอบการรับเงินทุกประเภท และการนําเงินฝากเขาบัญชี
รวบรวมขอมูลบัญชี เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนงานดานการบริหาร
รวบรวมและสรุปรายรับเพื่อเปนขอมูล การวางแผนดานการเงิน
ของผูบริหาร

- งานบัญชีรายจาย

ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายจาย การวิเคราะหและจําแนก
บัญชี ตรวจสอบการจายเงินทุกประเภท และติดตามการชําระหลักฐาน
คาใชจา ย รวบรวมการสรุปคาใชจา ย เพื่อการวางแผนการตัดสินใจ
ของผูบริหาร

สํานักงานการคลัง

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานการเงิน

ดําเนินงานเกี่ยวกับการรับเงินคาเลาเรียน และเงินรายรับทุกประเภท
ของมหาวิทยาลัย และนําเขาบัญชีมหาวิทยาลัย การจายเงินตาม
งบประมาณและคาใชจายของมหาวิทยาลัย การจัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับการเบิกจายเงิน ติดตามทวงหนี้สินที่เกิดจากการกูยืมเงิน
ประเภทตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย การจําหนายคูมือลงทะเบียน
ใหบริการการติดตอและอื่น ๆ เกี่ยวกับงานการเงินแกนกั ศึกษา
และบุคลากรที่มาติดตอเพื่อเบิกจายเงินทุกประเภท การจัดทํา
สรุปรายรับและรายจายประจําวันสงสํานักงานบัญชี

- งานงบประมาณ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการรวบรวมประมาณการรายจายของทุก
หนวยงานเพื่อเสนอของบประมาณประจําป การตรวจสอบ
การใชจายเงินงบประมาณของแตละหนวยงานใหตรงตามที่
ไดรับอนุมัติ การติดตามทวงถามการชําระหลักฐานการใช
งบประมาณ สรุปการใชงบประมาณของแตละหนวยงาน
เสนอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปการศึกษา

งานเงินเดือน ...
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- งานเงินเดือน

ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําอัตราเงินเดือนเสนอผูมีอํานาจพิจารณา
การจัดทําเอกสารเพื่อเบิกจายเงินเดือน เงินคาลวงเวลาและอื่น ๆ ที่
จายพรอมเงินเดือน และนําเขาบัญชีของบุคลากร การจัดทําบัญชี
นักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ตรวจสอบสัญญาการกูยืมฯ
และติดตามเงินกองทุนกูย ืมฯ เพื่อนําเขาบัญชีมหาวิทยาลัยและเพื่อ
จายใหนกั ศึกษา การจัดทําเช็คมหาวิทยาลัยเสนอผูมีอํานาจลงนาม
และตรวจสอบการออกเช็คมิใหเกิดความซ้ําซอน

สํานักงานอาคารสถานที่

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานอาคาร

ดําเนินงานเกี่ยวกับการทําความสะอาดสถานทีภ่ ายในอาคารการดูแล
เปด - ปดหองเรียน หองประชุมและหองตาง ๆ เพื่อใชในการเรียน
การสอน การสอบและกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย การนํา
ตารางเรียนและตารางการขอใชหองประชุมขึ้นWeb มหาวิทยาลัย
การจัดวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนประจําหองเรียน การใหบริการน้ําดื่ม
แกอาจารยผูสอนการจัดสถานที่เพือ่ การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ทุกประเภท การคํานวณคาแรงพนักงาน การจัดหาชุดเครื่องแบบ
พนักงาน การดูแลบานพักรับรองของมหาวิทยาลัย

- งานภูมิทัศนและจราจร

ดําเนินงานเกีย่ วกับการรักษาความสะอาดถนน สวนและบริเวณ
ภายนอกอาคาร การดูแลบํารุงรักษา จัดหาและตกแตงสวนและ
สถานที่พักผอนภายนอกอาคารเพื่อใหมีความรมรื่นสวยงาม การ
จัดระบบการจราจรและที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย การดูแล
และบํารุงรักษาสภาพถนนภายในมหาวิทยาลัย

- งานระบบสาธารณูปโภค

ดําเนินงานเกีย่ วกับการดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา จัดหา ติดตั้ง
ซอมแซมอุปกรณ ประปา ไฟฟา โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ ลิฟท
อุปกรณดับเพลิง จัดเก็บประวัตกิ ารบํารุงรักษาซอมแซมอุปกรณ
เกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค

งานรักษาความ...
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- งานรักษาความปลอดภัย

ดําเนินงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยทัง้ หมด ทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน
การเบิกจายคาจางในการรักษาความปลอดภัยของพนักงาน การจัดทํา
รายงานการรักษาความปลอดภัย

สํานักงานพัสดุ

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานพัสดุและซอมบํารุง

ดําเนินงานเกีย่ วกับการตรวจรับและใหเลขทะเบียนครุภณ
ั ฑของ
มหาวิทยาลัย การจัดทําทะเบียนคุมการรับ - จาย - ยืม ครุภัณฑ
ตรวจสอบครุภัณฑประจําป การดูแลจัดทําและเก็บประวัติการ
บํารุงรักษาและงานซอมบํารุงครุภัณฑ

- งานจัดซื้อ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการสืบราคาจัดทําใบสั่งซื้อและสัญญาซื้อขาย
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑของมหาวิทยาลัย การตรวจรับครุภัณฑ
รวมกับคณะกรรมการ การจัดทําบัญชีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑของมหาวิทยาลัย การจัดจําหนายวัสดุอุปกรณแตงกาย
เครื่องใชสํานักงาน หนังสือตํารา เครื่องเขียน ชุดกีฬาของนักศึกษา
การตรวจสอบสินคาคงเหลือ การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของ
สินคา

- งานยานพาหนะ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดรถเพื่อใหบริการในภารกิจของมหาวิทยาลัย
การดูแลบํารุงรักษารถของมหาวิทยาลัย และรถประจําตําแหนง
การจัดทําทะเบียนคุมประวัติการซอมบํารุง การจัดการตอทะเบียน
และประกันภัยประจําป การจัดหารถเชาใหกับหนวยงาน

- งานศิลปกรรม

ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําปายประเภทตาง ๆ เพื่อเผยแพรขา วสาร
และประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การจัดทํางานศิลปกรรมและตกแตงสถานที่ เพื่อใชในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สํานักงานบุคคล...
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สํานักงานบุคคล

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานบุคลากร

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดทําอัตรากําลังคนของมหาวิทยาลัย การ
จัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเขาทํางานและเผยแพรขาวสารการ
รับสมัคร การจัดสอบคัดเลือกหรือสอบสัมภาษณผูสมัครงาน การ
รับรายงานตัวบุคคลเขาทํางาน การจัดปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม
การจัดทดสอบสอนเพื่อเปนอาจารย การจัดทําเอกสารสัญญาวาจาง
ทดลองงาน การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของบุคลากรใหมกอนการ
บรรจุ การบรรจุแตงตั้งโอนยาย ถอดถอนออกจากงาน พนจากหนาที่
ลงโทษทางวินัย แจงรายชื่ออาจารยสงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเอกชน การออกหนังสือรับรองการทํางาน การจัด
ทําบัตรบุคลากร การจัดเก็บเอกสารสัญญาวาจางและเอกสารตาง ๆ
เกี่ยวกับประวัติบุคลากร การปรับปรุงขอมูลประวัติ และจํานวน
บุคลากรใหเปนปจจุบัน การประเมินผลการทํางานและการพิจารณา
ความชอบประจําป ประสานงานเพื่อการไปอบรม/สัมมนา ของ
บุคลากร จัดเก็บและรวบรวมขอมูลแฟมสะสมงานของบุคลากร

- งานสวัสดิการและทุนการศึกษาบุคลากร ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกบุคลากร
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เชน การจัดสวัสดิการดานประกัน
สังคม งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การขอตําแหนงทางวิชาการ
การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ การคํานวณเงินบําเหน็จ และอื่น ๆ
การจัดทําประกาศและเผยแพรขาวสาร การใหทุนการศึกษาแก
บุคลากร และบุคคลภายนอกในแตละปการศึกษา การจัดทําสัญญา
รับทุนศึกษาตอ ติดตามผลการศึกษาและความกาวหนาในการศึกษา
ของผูรับทุนจนสําเร็จการศึกษา การรับรายงานตัวกลับเขาทํางาน
ภายหลังสําเร็จการศึกษา การปรับหรือเลื่อนวุฒิการศึกษา การคํานวณ
ระยะเวลาทํางานและเงินเพือ่ ชดใชทุน
- งานนิตกิ าร

ดําเนินงานดานกฎหมายเกีย่ วกับคดีความตาง ๆ ระหวางมหาวิทยาลัย
กับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
งานฝกอบรม...
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- งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ดานตาง ๆ ใหเกิดความชํานาญ ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน โลกทัศน
และความสุขในการทํางาน นําความรูใหม ๆ มาเผยแพรใหบุคลากร
ทราบ กระตุนใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยางตอเนือ่ ง

สํานักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานบริการวิชาการแกสังคม

ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรมใหแกบุคคลภายนอก เกี่ยวกับ
ความรูดานตาง ๆ ทั้งที่เปนความตองการของชุมชนและการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพือ่ เปนการบริการวิชาการใหแกชุมชน
ซึ่งเปนการสรางชื่อเสียงและแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยมี
รูปแบบการใหบริการแบบไมคิดคาใชจาย และคิดคาใชจายและ
แบบจัดเก็บคาใชจายจากผูเขาอบรมหรือหนวยงานที่ใชบริการ

สํานักงานบริการคอมพิวเตอร

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานบริการและซอมบํารุง

ดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผน และกําหนดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอ พวงทางคอมพิวเตอร การใหบริการในการจัดหา
และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงทางคอมพิวเตอร
เพื่อใชในการทํางานประจําและกิจกรรมเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย
การดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตาง ๆ ใหอยูใ นสภาพดีและใชการไดตลอดเวลา การใหคําปรึกษา
ในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ การใหความรู
แกบุคลากรในการดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร การตรวจสอบ
และปองกันไวรัสคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัย

- งานพัฒนาโปรแกรม

ดําเนินงานเกีย่ วกับการพัฒนาและจัดหาโปรแกรม Application
Software เพื่อใชในการทํางานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
การใหความรูและฝกอบรมแกบุคลากรในการใชโปรแกรมเพื่อการ
ทํางาน การติดตามและตรวจสอบการใชโปรแกรมที่สํานักงาน
บริการคอมพิวเตอรพัฒนาและจัดหา

งานระบบฐาน...
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- งานระบบฐานขอมูลและเครือขาย

ดําเนินงานเกี่ยวกับการติดตั้งและเดินสายสัญญาณทางอิเล็กทรอนิคส
เพื่อใชในการสื่อสารขอมูลและเครือขาย การดูแลระบบเครือขาย
และการเชื่อมตออินเทอรเน็ต การดูแลเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) สําหรับใหบริการอินเทอรเน็ต การดูแลวางแผนและ
ปองกันความปลอดภัยในการใชงานบนระบบอินเทอรเน็ต การ
ตรวจสอบและปองกันไวรัสคอมพิวเตอรทางระบบเครือขาย การ
จัดทําหมายเลขอินเทอรเน็ตใหกับบุคลากรและนักศึกษา การวางแผน
กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบงานการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย การดูแลการจัดเก็บขอมูลสํารองตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย

- งานบริการหองปฏิบัติการ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดทําแผนงานการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
การใหบริการและกํากับดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน
การสอน การดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรภายในหองปฏิบัติการ
การดูแล Software ประกอบการเรียนการสอนใหใชงานไดตามปกติ
การใหบริการพิมพเอกสารจากหองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร

- งาน e-Learning และ Web Site

ดําเนินงานเกีย่ วกับการดูแล Web Site ของมหาวิทยาลัย การจัด
ระบบกระบวนการเรียนการสอนตาง ๆ ที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน การดูแลระบบ
การบริหารจัดการบทเรียนออนไลน การพัฒนาระบบ e-Learning
ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและใหความรูแ กบุคลากร
ในการใชระบบการติดตามขาวสารความคืบหนา ความเคลื่อนไหว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพรใหแกบุคลากรทราบ

สํานักงานเทคโนโลยีทางการศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานบริการโสตทัศนูปกรณ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดหา ติดตั้งและผลิตอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
เพื่อใชในการเรียน การสอน การทํางานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การใหความรูแกบุคลากรในการใชโสตทัศนูปกรณและควบคุม
การใชงานโสตทัศนูปกรณในหองประชุมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ดูแลบํารุง...
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ดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบอุปกรณโสตทัศนูปกรณใหอยูใ นสภาพ
ดีใชการไดตลอดเวลา ใหบริการจัดติดตั้งและควบคุมการใชเครื่องมือ
เกี่ยวกับการบันทึกภาพ แสง สี เสียง ในการทํางานและกิจกรรม
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
- งานผลิตเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการผลิตสิ่งพิมพและผลิตสื่อสิ่งพิมพที่ทันสมัย
เหมาะสมเพื่อใชในการเรียน การสอน การทํางานของมหาวิทยาลัย
อาทิ การผลิตเอกสาร ตําราและสิ่งพิมพตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และใหบริการดานการถายสําเนาเอกสารแกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

สํานักงานวิชาการ

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานจัดการสอนและการสอบ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดทําตารางสอน/ตารางสอบ และคูม ือการลง
ทะเบียนเรียน การตรวจสอบการจัดวิชาเรียนใหเปนไปตามหลักสูตร
และแผนการเรียน ภาระงานสอนและรายวิชาที่รับผิดชอบเฉพาะ
บุคคล ประสานงานกับสํานักงานอาคารสถานที่ในการจัดหองเรียน
หองสอบ การตรวจสอบประมาณการคาสอน ภาระงานสอนและ
การขออนุมัตเิ บิกคาสอนพิเศษ การจัดสอบ จัดกรรมการดําเนินการ
สอบและกรรมการคุมสอบ การจัดทําขอสอบ การตรวจขอสอบ
ปรนัยดวยเครือ่ งตรวจขอสอบ จัดเก็บตัวอยางขอสอบและสมุด
คําตอบ การรวบรวมผลการสอบ และประกาศผลการสอบที่ไดรับ
อนุมัติแลวใหนักศึกษาทราบ

- งานหลักสูตร

ดําเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลในการเปดหลักสูตร การ
ปรับปรุงหลักสูตร การรับรองมาตรฐานการศึกษาและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของแตละหลักสูตร จัดทําคูมือหลักสูตรนักศึกษา

- งานวิเทศสัมพันธ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการแสวงหาความรวมมือ และความตกลงกับองคกร
และสถาบันตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ เผยแพรขาวสาร
เกี่ยวกับความตกลงรวมมือของมหาวิทยาลัยกับองคกรและสถาบัน
ตาง ๆ ใหแก...
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ตาง ๆ ใหแกบคุ ลากรและนักศึกษาทราบ รับผิดชอบงานการตาง
ประเทศของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดประชุมนานาชาติ การรับรอง
แขกชาวตางประเทศของมหาวิทยาลัย เปนตน

สํานักงานทะเบียน

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานรับลงทะเบียนเรียน

ดําเนินการเกีย่ วกับการรับคํารองและรับลงทะเบียนนักศึกษา
การเพิ่ม - ถอนรายวิชา การเปลี่ยนวิชาเรียน บันทึกและตรวจสอบ
ขอมูลรายวิชาที่เปดสอน คาบํารุงการศึกษา คาหนวยกิต และคา
ธรรมเนียมตาง ๆ ในแตละภาคการศึกษาใหถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจัดทํารายชื่อนักศึกษาเขาหอง
สอบของแตละภาคการศึกษา

- งานทะเบียนประวัตินกั ศึกษา

ดําเนินการเกีย่ วกับการบันทึกและจัดเก็บขอมูลประวัตินกั ศึกษา
จัดทําขอมูลสถิตินักศึกษา และรายชื่อนักศึกษาแยกตามประเภท
ตาง ๆ รวบรวมเอกสารและขอมูลเพื่อจัดทําบัตรนักศึกษาใหกับ
นักศึกษาใหม

- งานเทียบโอน

ดําเนินการเกีย่ วกับการเทียบโอนหนวยกิต ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีหนาที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับเอกสารเทียบโอนและ
ประสานงานกับคณะที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดทําขอมูลรายวิชาเทียบ
โอนกรณียายคณะ ยายสาขา ลาออก สมัครเขาใหม และเทียบโอน
ตางสถาบันใหเปนไปตามหลักสูตรและระเบียบของมหาวิทยาลัย

- งานประมวลผลการศึกษา

ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา คิดสภาพ
นักศึกษา ตรวจสอบนักศึกษาขอสําเร็จการศึกษาและจัดทํารายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนผูสําเร็จ
การศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร

- งานตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม
ตรวจสอบรับรองวุฒขิ องนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี ใหกับ...
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ชลบุรี ใหกับหนวยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษา
ออกหนังสือรับรองของนักศึกษาทั้งฉบับที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ จัดทําใบปริญญาบัตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
- งานรับสมัครนักศึกษาใหม

ดําเนินการเกีย่ วกับการรับสมัครและรับลงทะเบียนนักศึกษาใหม
ภายในมหาวิทยาลัย การใหขอ มูลเกี่ยวกับการสมัครเขาเรียนใหแก
นักศึกษาและผูปกครอง ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย

สํานักงานหองสมุด

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานเกีย่ วกับการการบริการและงานเทคโนโลยีสารนิเทศ มี
หนาที่ใหบริการยืม-คืนหนังสือ สื่อตางๆ ของหองสมุด การติดตาม
ทวงถามหนังสือและสื่อคางสง จัดชั้นหนังสือ บริการตอบคําถาม
และชวยการคนควา บริการหองศึกษาคนควาอิสระ การจัดทํา
ฐานขอมูลสมาชิกหองสมุด จัดทําฐานขอมูลสื่อไมตีพิมพของหองสมุด
การดูแลบริหารจัดการอัตโนมัติของหองสมุด จัดทําและดูแลเว็บไซต
ของหองสมุด ปรับปรุงขอมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศใน e-library
จัดกิจกรรมหองสมุดและจัดนิทรรศการเผยแพรความรูต าง ๆ
- งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ดําเนินงานเกีย่ วกับงาน การจัดซื้อ – จัดหาหนังสือและสือ่ เพื่อให
บริการในหองสมุด จัดเตรียมหนังสือใหมเพื่อใหบริการ วิเคราะห
หมวดหมูหนังสือ ทําฐานขอมูลหนังสือและสื่อในหองสมุด การ
ซอมบํารุงหนังสือและวารสารใหอยูใ นสภาพที่ดีพรอมใหบริการ
การคัดหนังสือจําหนายออกและจัดแนะนําหนังสือใหม

- งานวารสารและหนังสือพิมพ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดซื้อ - จัดหาวารสารและหนังสือพิมพ
เพื่อใหบริการในหองสมุด การใหบริการวารสารฉบับปจจุบันและ
ฉบับลวงเวลา การจัดทําฐานขอมูลวารสารและดรรชนีวารสาร
การจัดทํา - จัดเก็บจุลสารและกฤตภาค การจัดชั้นวารสารและ
หนังสือพิมพ การบริการแนะนําวารสารใหม และการใหบริการ
ฐานขอมูลตาง ๆ ของหองสมุด
สํานักงาน...
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สํานักงานกิจการนักศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานสโมสรนักศึกษาและชมรม

ดําเนินการเกีย่ วกับการกําหนดระเบียบวิธีการพิจารณาการจัดกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของสโมสรนักศึกษาและชมรม
การกําหนดวิธกี ารสรรหาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและชมรม
การใหคําปรึกษาแนะนําแกอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรม
การกํากับดูแลและใหคําปรึกษาการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
และชมรม ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดการสรางสรรค
และเกิดประโยชนแกนกั ศึกษาโดยสวนรวม

- งานกีฬา

ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมความรู และทักษะดานกีฬาใหกับ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย การประสานงานกับ
หนวยงานกีฬาภายนอกในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน การ
จัดหาสถานทีแ่ ละอุปกรณกฬี าเพื่อสนับสนุนการออกกําลังกายและ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนของนักศึกษาและบุคลากร การควบคุม
ดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยของนักศึกษาทุนกีฬาในการ
เสริมสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

- งานศิลปวัฒนธรรม

ดําเนินการเกีย่ วกับการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
การอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยใหคงอยู
การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย การปลูกฝงคานิยมและความภาคภูมิใจใหนักศึกษา บุคลากร
เกิดความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงการสงเสริมให
นักศึกษาไดรว มกิจกรรมทางศาสนาอยางตอเนื่อง

- งานวินัยปกครอง

ดําเนินการเกีย่ วกับ การสอดสองดูแลและควบคุมใหนักศึกษาประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยวินยั นักศึกษา การจัดกิจกรรม
เพื่อรณรงค กระตุนเตือน และสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาประพฤติดีมี
วินัยแตงกายถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัย การปองกันเหตุทะเลาะ
วิวาท และปองกันสารเสพติดในมหาวิทยาลัย การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาใหมรี ะเบียบวินยั ในตนเองและรูจักเคารพสิทธิผูอื่น การจัด
ตั้งคณะกรรมการ ...
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ตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยั นักศึกษาทีก่ ระทําผิดระเบียบ
วินัยของมหาวิทยาลัย
- งานศิษยเกาสัมพันธ

ดําเนินการเกีย่ วกับการเสริมสรางความสัมพันธระหวางศิษยเกากับ
มหาวิทยาลัย การปรับปรุงขอมูลศิษยเกา การประสานความรวมมือ
กับศิษยเกาใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชนตอ การศึกษา
สถาบันและสังคม ตลอดจนการเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหว
ความกาวหนาและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใหศิษยเกาทราบ

สํานักงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานทุนนักศึกษา

ดําเนินงานเกีย่ วกับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย การรับสมัคร
และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา การจัดเก็บทะเบียน
ประวัตินกั ศึกษาทุน การควบคุมการลงทะเบียนเรียน การเบิกเงิน
คาใชจายตาง ๆ ของผูที่ไดรับทุนการศึกษา และมีหนาทีด่ ําเนินการ
เกี่ยวกับกองทุนเงินใหกยู ืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาประเภท
ตาง ๆ ของรัฐบาล

- งานพยาบาลและสวัสดิการนักศึกษา

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การใหบริการผอนผันการรับราชการทหาร การรับสมัครนักศึกษา
วิชาทหาร (รด.) การขอผอนผันการเรียกระดมพลเพื่อฝกวิชาทหาร
การใหบริการดานการประกันอุบัติเหตุ การใหบริการดานการปฐม
พยาบาลเบื้องตน การใหบริการดานสุขภาพและอนามัย การประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานดานสาธารณสุข

- งานใหคําปรึกษาและสหกิจศึกษา

ดําเนินงานเกีย่ วกับการใหคาํ ปรึกษาดานสุขภาพจิตและดานอื่น ๆ
การจัดบริการทดสอบจิตวิทยา การจัดบริการทดสอบความถนัด
ทางดานอาชีพ การบริการใหคําปรึกษาดานการประกอบอาชีพ
การใหบริการรับสมัครงานและบริการขาวสารการรับสมัครงาน
การประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในดานการรับ
สมัครงานและการประกอบอาชีพ ชวยนักศึกษาในการหางานทั้ง
ระหวางเรียน...
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ระหวางเรียนและปดภาคเรียน ติดตามและเก็บขอมูลการไดงานทํา
และที่ทํางานของบัณฑิต ดําเนินงานธุรการเกี่ยวกับการจัดสหกิจ
ศึกษาเปนศูนยกลางใหความรูขอมูล และประสานงานเกี่ยวกับสหกิจ
ศึกษากับคณะในการชวยนักศึกษาหาสถานประกอบการใหนกั ศึกษา
เขารวมโครงการ จัดประชุมรวมกับคณะและสถานประกอบการ เก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่เขารวมในโครงการสหกิจศึกษา

สํานักงานประชาสัมพันธและการตลาด

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานประชาสัมพันธและเผยแพร
ขาวสาร

ดําเนินงานเกีย่ วกับการเผยแพรใหขอมูลและเผยแพรขาวสารตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยใหหนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับทราบอยาง
ทั่วถึง ประชาสัมพันธขาวสารของหนวยงานภายในใหแกนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับทราบอยางทั่วถึง ตอนรับบุคคล
และหนวยงานภายนอกที่มาเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน การจัดทําสื่อ
ประเภทตาง ๆ เพื่อใชในการเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย เปนศูนยขอมูลขาวสารภายในมหาวิทยาลัย

- งานการตลาดและแนะแนว

ดําเนินงานเกีย่ วกับการวางแผนการตลาด และการสรางภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย ออกแนะแนวใหขอมูลการศึกษาตอของมหาวิทยาลัย
ประสานงานและสรางความสัมพันธอันดีกบั โรงเรียนและชุมชน

- งานวิทยุชุมชน

ดําเนินการจัดรายการวิทยุชมุ ชนศรีปทุม เพื่อใหเปนบริการทาง
วิชาการแกสังคม และเผยแพรขาวสารชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

สํานักงานรองอธิการบดี

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานสารบรรณกลาง

ดําเนินงานดานการรับ – สงหนังสือ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตามระเบียบงานสารบรรณ โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชทงั้ ดานการรับ – สงหนังสือ การจัดเก็บ – ทําลาย
เมื่อครบวาระ โดยขออนุมัตจิ ากผูบังคับบัญชากอน รับผิดชอบดาน
งานสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย นําคําสัง่ ประกาศที่รองอธิการบดี
วิทยาเขตลงนามแลวขึ้นระบบ e-Office เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ
และบุคลากร...
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และบุคลากรรับทราบ จัดเก็บคําสั่ง ประกาศ และเอกสารสําคัญ
ของมหาวิทยาลัย
- งานรับรองและจัดเลี้ยง

ดําเนินงานดานการรับรองและจัดเลี้ยงในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการผูบริหาร คณะกรรมการบริหารสํานักงาน
และในการประชุมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตลอดจนการ
จัดเลี้ยงรับรองแขกของมหาวิทยาลัยในวาระตาง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย จัดหาของขวัญ ของที่ระลึก แจกันดอกไมแสดงความยินดี
เพื่อมอบใหแกหนวยงาน บุคคลสําคัญหรือบุคคลภายนอกที่มีความ
สัมพันธอันดีกบั มหาวิทยาลัยในวาระตาง ๆ จัดหาของที่ระลึกใน
นามมหาวิทยาลัยเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ เบิกไปมอบใหแกวิทยากร
หรือหนวยงานที่เกีย่ วของใชในการจัดกิจกรรม

- งานประชุม

ดําเนินงานดานการประชุม รับผิดชอบจัดเตรียมการประชุม นัดหมาย
การประชุม เปนเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการผูบริหาร คณะกรรมการบริหารสํานักงาน มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และทําหนาที่ประสานงานในการประชุม
ผูบริหารระหวางวิทยาเขต และการประชุมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในระบบงาน
ประชุม

สํานักงานวิจัยและแผน

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติ
งานประจําปของมหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัย และหนวยงานตาง ๆ

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
และรายงานประจําป

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และหนวยงานตาง ๆ
และจัดทํารายงานประจําปของมหาวิทยาลัย
งานวิจยั …
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- งานวิจัย

ดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดสรร
ทุนในการทําวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากร
ติดตามผลการทําวิจยั และผลงานทางวิชาการของบุคลากร ใหขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับงานวิจัยและแหลงทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
คัดเลือกผลงานวิจัยของบุคลากรเพื่อสงเขาแขงขันงานวิจัยที่สถาบัน
หรือองคกรตาง ๆ จัด และจัดทําวิจยั เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

งานธุรการของทุกหนวยงาน

มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานงบประมาณ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการเสนอประมาณการคาใชจายแตละประเภท
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา การเบิกจายเงินงบประมาณ การชําระ
หลักฐานการใชจายเงินงบประมาณ การจัดทําบัญชีคาใชจายการ
จัดทําทะเบียนคุม วัสดุ อุปกรณของหนวย

- งานครุภณ
ั ฑ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนครุภณ
ั ฑของหนวย
การดูแลรักษาและสงซอมบํารุงในกรณีชํารุด การสงครุภัณฑคืน
งานพัสดุของสํานักงานอาคารสถานที่ในกรณีไมไดใชงานหรือ
ซอมไมได การตรวจสอบครุภัณฑของหนวยงานประจําปรวมกับ
สํานักงานพัสดุ

- งานประชาสัมพันธ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธกิจกรรม
และงานของหนวยงาน ใหแกนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก
ทราบ ในรูปแบบสื่อตาง ๆ อาทิ Webpage การติดบอรดประชาสัมพันธ
การสงขาวสารใหสํานักงานประชาสัมพันธ การสงขาวสารไป
ภายนอกและอื่น ๆ

- งานสารบรรณ

ดําเนินงานเกีย่ วกับการรับหนังสือเขาและสงหนังสือออกของหนวยงาน
ใหเลขที่และจัดทําทะเบียนคุมหนังสือเขาและหนังสือออก จัดเก็บ
หนังสือออก ประกาศและคําสั่งมหาวิทยาลัย ตลอดจนเอกสารสําคัญ
ตาง ๆ อาทิ ระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย กฎกระทรวง รายงาน
การประชุมและอื่น ๆ

