Job Description ฝายเลขานุการ
1. นางศันสนีย สิทธิศักดิ์
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
เลขที่ตําแหนง 967 (ขาราชการ)
1. รางโตตอบหนังสือที่มีการติดตอระหวางศูนยฯ และหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่รับมาจากหนวยงานตาง ๆ กอนเสนอผูอํานวยการศูนยฯ
3. ประสานงานกับบุคลากรศูนยฯ และหนวยงานตาง ๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. การประชุมคณะกรรมการประจําศูนยฯ เตรียมเรื่องเอกสาร การขอใชหอ ง ขอใชรถ รวมทั้งจด
รายงานการประชุม
5. เตรียมเอกสารการจัดประชุมหัวหนาฝายและขาราชการศูนยฯ
6. อํานวยความสะดวกใหบุคลากรและนักศึกษาที่มาติดตอราชการภายในศูนยฯ
7. ดูแลการจัดสถานที่สําหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา ภายในศูนยฯ และการขอใชสถานที่ของ
หนวยงานอื่น
8. เขารวมประชุม อบรม สัมมนา และดูงานในดานที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาปรับปรุงระบบงานในศูนยฯ
9. ควบคุมการจัดทําแผนงานดานตาง ๆ ของศูนยฯ และจัดทําโครงการบริการวิชาการของศูนยฯ
10. วิเคราะหคาใชจายและจัดทําคําของบประมาณประจําป
11. วิเคราะหคาใชจายและจัดทําคําของบประมาณเงินรายได
12. เปนกรรมการ, เลขานุการการสอบคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางมหาวิทยาลัยของศูนยฯ
13. เปนกรรมการ, เลขานุการการสอบเลื่อนระดับ การเปลี่ยนตําแหนงของขาราชการศูนยฯ
14. เปนกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางมหาวิทยาลัย
15. รับเงินและเขียนใบเสร็จคาบริการเครื่องคอมพิวเตอร, คาอบรมคอมพิวเตอร และจัดสงเงินให
งานคลัง, จายเงินคารักษาพยาบาล (กรณีที่นักวิชาการเงินและบัญชีไมอยู)
16. ดูแลการจัดทําขาวศูนยฯ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ การออกประกาศ คําสั่งของศูนยฯ สงจด
หมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
17. งานอื่น ๆ ตามที่ผูอํานวยการศูนยฯ รองผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย

2. นางลัดดาวัลย ภูริกุลทอง
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เลขที่ตําแหนง 985 (ขาราชการ)
1. เสนอเรื่องที่เขามาในศูนยฯ ใหเลขานุการศูนยฯ
2. สงหนังสือราชการออกภายนอก
3. เวียนเรื่องทั่วไป, อบรม, สัมมนาใหบุคลากรศูนยฯ ทราบ
4. ตรวจสอบใบเซ็นชื่อมาปฏิบัติงานขาราชการ
5. ตรวจสอบสถิติวันลาของขาราชการ, ลูกจางประจํา
6. การเปดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางมหาวิทยาลัย และโครงการตาง ๆ ของศูนยฯ
7. การเลื่อนระดับขาราชการศูนยฯ และการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ, ลูกจางมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย
9. การประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
10. การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางมหาวิทยาลัย
11. การขออนุมัติขาราชการลาศึกษาตอทั้งภายในและภายนอกประเทศ
12. การเลื่อนขั้นประจําปขาราชการศูนยฯ
13. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการศูนยฯ
14. การขออนุมัตขิ าราชการไปอบรม , สัมมนา
15. การขอใชยานพาหนะใหขาราชการไปอบรม, สัมมนา, ประชุม และอื่น ๆ
16. การรับสมัคร ประชาสัมพันธ โครงการอบรมของศูนยฯ
17. เก็บสถิติการใชไฟฟาของศูนยฯ
18. การขอใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของศูนยฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวังทาพระ
19. สําเนาเรื่องตาง ๆ ใหผูที่เกี่ยวของรับผิดชอบงาน
20. เก็บเอกสารเขาแฟม
21. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

3. นางสาวจันทรพิมพ รมโพธิ์ธารทอง
ตําแหนง นักวิชาการงานเงินและบัญชี 6
เลขที่ตําแหนง 1272 (ขาราชการ)
1. งานการเงิน
1.1 ออกใบเสร็จรับเงิน
1.2 ดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ ,ครุภัณฑ,
คาสารธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน
1.3 ดําเนินการขออนุมัติเบิกจายรายไดทุกโครงการ
1.4 ดําเนินการขออนุมัติยืมเงินทดลองราชการ
1.5 ดําเนินการขออนุมติเบิกจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล และคาการศึกษาบุตร
1.6 ดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงินบริการวิชาการแกชุมชน
1.7 ขออนุมัติการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และขยายเวลาการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน
เงินรายได
1.8 ดําเนินการเรื่องเงินรายไดสะสมของศูนยฯ
1.9 นําเงินบริการวิชาการแกชุมชนฝากธนาคาร
1.10 ประสานงานกับงานคลัง
2. งานบัญชี
2.1 ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได
2.2 ลงบัญชีเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได
2.3 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได กับงานคลัง
2.4 จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําป
2.5 จัดทําบัญชีเงินยืมทดลองราชการของศูนยฯ
2.6 จัดทําบัญชีเงินสวัสดิการศูนยฯ
2.7 จัดทํารายงานเงินคงเหลือ เงินบริการวิชาการแกชุมชน
3. งานพัสดุ
3.1 การขออนุมัติดําเนินการขอรับวารสารตางประเทศ
3.2 ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีการตกลงราคา
3.3 ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อพัสดุโดยวิธีพิเศษ
3.4 ดําเนินการขออนุมัติจางบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3.5 ควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีครุภัณฑทั้ง 3 วิทยาเขต
3.6 ควบคุมดูแลการโอนครุภัณฑ
3.7 ควบคุมดูแลการจัดทํารายงานพัสดุคงเหลือ

3.8 ควบคุมดูแลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําป
3.9 ควบคุมดูแลการจัดทํารายงานครุภัณฑชํารุด
3.10 ควบคุมดูแลการลงบัญชี การจายครุภัณฑ งบกลางบัญชีครุภัณฑ
3.11 ดําเนินการจําหนายเศษวัสดุที่ใชงานแลว
4. งานอื่น ๆ
4.1 ดําเนินการขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
4.2 ดําเนินการควบคุมดูแลการจัดซื้อในการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา
4.3 ดําเนินการเบิกเงินรางวัลกรรมการ
4.4 ดําเนินการขออนุมัติและเบิกจายเงินในการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา
4.5 ดําเนินการขออนุมัติและเบิกจายเงินโครงการอบรมพิเศษทางคอมพิวเตอร
4.6 ดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงินโครงการวิจัย
4. นางสาวธวัลรัตน บุณยเลขา
ตําแหนง พนักงานธุรการ 5
เลขที่ตําแหนง (ขาราชการ)
1. งานธุรการทั่วไปเกี่ยวกับการโตตอบเอกสารดานการประชาสัมพันธ
2. การจัดทําเอกสารเผยแพรและเอกสารประชาสัมพันธศูนยคอมพิวเตอร ไดแก เอกสารแนะนํา
ศูนยคอมพิวเตอร ประกาศศูนยคอมพิวเตอร ขาวศูนยคอมพิวเตอร ขาวโครงการอบรมของศูนยฯ
3. การจัดทําประกาศนียบัตรใหแกผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่ศูนยฯ เปนผูจัด
4. การจัดสง ส.ค.ส. ประจําปแกบุคลากรภายในและภายนอก
5. ติดตอประสานงานดานการประชาสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
6. ติดตอประสานงานกับบุคคลในฝายงานตาง ๆ ของศูนยคอมพิวเตอร เพื่อหาขอมูลในการ
จัดทําขาวประชาสัมพันธ
7. จัดเก็บและรวบรวมขอมูล เชน รูปภาพ วีดีโอ จากงานการจัดประชุม อบรม สัมมนา งาน
นิทรรศการตาง ๆ
8. รับผิดชอบติดประกาศ ดูแลบอรดการประชาสัมพันธของศูนยคอมพิวเตอร
9. ประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ แกบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร
10. ประสานงานโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
11. ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากรในการใหขาวสารของศูนยฯ
12. จัดพิมพรายงานประจําปของศูนยคอมพิวเตอร

13. ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูมาติดตองานของศูนยฯ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
14. การรับ และลงทะเบียนเอกสารที่มีการติดตอระหวางศูนยฯกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
15. งานพิมพเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวของ
16. ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัย
17. จัดทําสถิติการลาของขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน
18. จัดทําการขออนุมัติการจัดอบรมคอมพิวเตอรและสัมมนาวิชาการตาง ๆ
19. รับสมัคร-ประชาสัมพันธ โครงการอบรมของศูนย
20. งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. นางอุษณี ฉิมเมือง
ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ
1. งานการเงิน
1.1 จัดทํารายละเอียดคาโทรศัพท และจัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินคาโทรศัพทของศูนย
คอมพิวเตอรทั้งหมด
1.2 จัดทําบันทึกขออนุมัติขาราชการ ลูกจาง พนักงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และจัดทํา
บันทึกขออนุมตั ิ
1.3 จายเงินคาอาหารนอกเวลาราชการ
1.4 จัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการทั้ง 3 วิทยาเขต
1.5 จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1.6 จัดพิมพบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินงานการเงิน, งานพัสดุ ทุกหมวด
2. งานพัสดุ
2.1 จัดทําบันทึกจัดซื้อและเบิกจายเงินคาวัสดุ คาครุภัณฑ โดยวิธีตกลงราคา
2.2 จัดทําบันทึกจัดซื้อและเบิกจายเงินคาวัสดุ คาครุภณ
ั ฑ โดยวิธีพิเศษ
2.3 จัดทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
2.4 ประสานงานกับบริษัทฯ ในการจัดซอมแซมพัสดุ เมื่อชํารุดเสียหาย
2.5 ใหบริการยืมวัสดุ-ครุภัณฑ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย
2.6 จัดทําบัญชีวัสดุ
2.7 ใหบริการเบิกจายวัสดุในคลังของศูนยคอมพิวเตอร
2.8 จัดทําบัญชีครุภัณฑทั้ง 3 วิทยาเขต
2.9 ใหหมายเลขครุภัณฑภายหลังการสงมอบเรียบรอยแลว
2.10 จัดทําการโอนครุภัณฑตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.11 จัดทํารายงานพัสดุคงเหลือ
2.12 ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําป
2.13 จัดทํารายงานครุภัณฑชํารุด
2.15 ลงบัญชีการจายครุภัณฑออกจากบัญชีครุภัณฑ
3. งานอื่น ๆ
3.1 ดําเนินการประสานงานกับงานพัสดุในการจัดซื้อวัสดุ ในการดําเนินการสอนคัดเลือกบุคคล
3.2 เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย
3.3 งานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. นายณรงควิทย ทัศนานุตริยกุล
ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
1. การเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดสถิติตาง ๆ ของการใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งการให
บริการตาง ๆ เพื่อจัดทํารายงานประจําปศูนยฯ
2. การวิเคราะหนโยบายและงบประมาณเพื่อการจัดทํางบประมาณประจําป และ งบประมาณเงินรายได
ประจําศูนยฯ
3. ดําเนินการวิเคราะหโครงการเฉพาะกิจ ที่ขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเสนอ คณะกรรมการ
ประจําศูนยฯ
4. ดําเนินการวิเคราะหปริมาณงานของศูนยคอมพิวเตอร
5. ประสานงานดานการจัดทําโครงการเฉพาะกิจ เพื่อเสนอตอหนวยงานภายนอก
6. รวบรวมกรอบ และขอเสนอแนวคิดสําหรับจัดทํายุทธศาสตรของศูนยคอมพิวเตอร เพื่อเสนอ
คณะกรรมการประจําศูนยฯ
7. ประสานงานดานการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
8. สรุปรายการครุภัณฑตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯของหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
9. ประสานงานและจัดทํารายงานแผน / แผนการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงินงบประมาณ ตาม
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
10. ประสานงานและจัดทํารายงานสรุปผลการกอหนี้ผูกพัน และแผนการเบิกจาย เงินงบประมาณ ตาม
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
11. งานอื่นๆ ตามที่ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร มอบหมาย

7. นายยุทธิพงษ กั้วะหวยขวาง
ตําแหนง นักการ
1. เปด-ปด และทําความสะอาดอาคารศูนยคอมพิวเตอร
2. รับสงเอกสารและหนังสือรวมทั้งเวียนเอกสารตางๆ ของศูนยคอมพิวเตอร
3. ถายเอกสารเขาเลมหนังสือ
4. ดูแลวัสดุครุภัณฑของศูนยคอมพิวเตอร ดังนี้ บันได รถจักรยานยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
สําเนาระบบดิจิตอล
5. อัดสําเนาเอกสาร
6. สแกนเอกสารและสงอีเมลล
8. นายอาจหาญ สามฉิมโฉม
ตําแหนงพนักงานคอมพิวเตอร
1. เปด-ปด และทําความสะอาดศูนยคอมพิวเตอร
2. รับ-สงเอกสาร และหนังสือ
3. ดูแลครุภัณฑของศูนยคอมพิวเตอร
3.1 จัดแยกครุภัณฑที่ชํารุดเตรียมใหฝายพัสดุแทงจําหนาย
3.2 เขียนหมายเลขครุภัณฑตาง ๆ เชน โตะ, เกาอี้, เครื่องคอมพิวเตอร และอื่น ๆ
4. ทําความสะอาดแทนคุณยุทธิพงษ กั้วะหวยขวาง กรณีลาหรือไปราชการทุกครั้ง
5. ตรวจบัตร และรับฝากของที่เคานเตอรหนาประตูตึกหมอมหลวงปนเวลา 12.00-13.00 น. ทุกวัน
6. ชวยงานฝายดําเนินการและวิศวกรรม
6.1 ดูแลเครื่อง Print งาน เก็บเงิน และรับโทรศัพท
6.2 จัดเตรียมอุปกรณหอง Lab ใหอาจารยผูสอน
6.3 แกปญหาขัดของในหอง Lab ใหกับนักศึกษา เชน เครื่องมีปญหา เปนตน
6.4 ดูแลคอมพิวเตอร ในหอง Lab ใหใชงานไดเสมอ
6.5 อยูเวรชวง 12.00-13.00 น. อยางนอย 1 วัน ใน 1 สัปดาห
6.6 ขนยายเครื่องคอมพิวเตอรออกจากหอง Lab เพื่อเตรียมติดตั้งของใหม
6.7 จัดเตรียมหองปฏิบัติการ
6.8 ลงโปรแกรมและติดตั้งเครื่อง
6.9 ดูแลความเรียบรอยของหองปฏิบัติการทั้งหมด
6.10 ใหคําแนะนําแกนักศึกษา เชน การ save งาน, การพิมพงาน ,การ zip-file
6.11 เปลี่ยนหลอดไฟ
6.12 จัดอุปกรณใหกับบุคคลที่ขอหรือขอยืมมา

9. ชื่อ นางสาววลีพร เตียวตระกูล
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
1. งานการเงิน
- จัดทํารายละเอียดคาโทรศัพท และจัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินคาโทรศัพท
ของศูนยคอมพิวเตอรทั้งวิทยาเขตวังทาพระ , สํานักงานศูนยตลิ่งชัน , วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร
- จัดทําบันทึกขออนุมัติขาราชการ ลูกจาง พนักงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และจัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินคาอาหารทําการนอกเวลาทั้งวิทยาเขตวัง
ทาพระ , วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร , วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- ดําเนินการเบิกจายเงินคาใชจายโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
- จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- ขออนุมัติเบิกจายเงินคาบริการวิชาการแกชุมชน
- ดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินในการรับเงินทุกประเภทและนําเงินสงคลัง
- เบิกจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอรจากเงินรายได
- จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินงานการเงินทุกหมวด
- ขายคูปองคาพิมพงาน
- เบิกจายเงินรายได หมวดคาวัสดุ คาตอบแทน คาใชสอย โดยระบบ MIS
- จัดทําบันทึกสงเงินคาบริการเครื่องคอมพิวเตอร วิทยาเขตวังทาพระ,วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร , วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- จัดเก็บใบนําสงเงิน,ใบเสร็จรับเงิน
- เบิกจายเงินงบประมาณแผนดินหมวดคาวัสดุ คาตอบแทน คาใชสอย โดยระบบ MIS
- เบิกจายเงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุน โดยระบบ MIS
- เบิกจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร โดยระบบ MIS
2. งานบัญชี
- ลงบัญชีเงินรายไดหมวดคาวัสดุ คาตอบแทน คาใชสอย คาสาธารณูปโภค คาครุ
ภัณฑ
- ลงบัญชีคาขายคูปอง
- ลงบัญชีคาเชาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร
- ลงบัญชีเงินงบประมาณแผนดินหมวดคาวัสดุ คาตอบแทน คาใชสอย คา
สาธารณูปโภค

3. งานพัสดุ
- จัดทําบันทึกจัดซื้อและเบิกจายเงินคาวัสดุโดยวิธีตกลงราคา , โดยวิธีพิเศษ
- จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดจางเหมาและเบิกจายเงินโดยวิธีตกลงราคา , โดยวิธี
พิเศษ
- ใหบริการเบิกจายวัสดุในคลังของศูนยคอมพิวเตอร
- จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร , วิทยาเขตวัง
ทาพระ , วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- ควบคุมใบเสร็จรับเงินที่ใชแลว
- จัดทําบันทึกจําหนายหนังสือพิมพ,จําหนายเศษวัสดุที่ใชงานแลว
4. งานอื่น ๆ
- ติดตอประสานงานกับงานคลัง
- ติดตอประสานงานกับธนาคาร โดยการนําเงินฝาก , ถอน , โอนเงิน
- ติดตองานประกันสังคม
- เจาหนาที่บันทึกขอมูลฝายใชเครื่องคอมพิวเตอรงานสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

