ขอตกลงการปฏิบัติงานหนวยพัฒนาธุรกิจคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปงบประมาณ 2557
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปของหนวยพัฒนาธุรกิจคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการยกเลิกการดําเนินงานของโครงการภายใตศูนย
ประยุกตและบริการวิชาการ โดยสงมอบใหคณะรับมาดําเนินการเอง คณะวิทยาศาสตรจึงไดอนุมัติใหจัดตั้ง
หนวยพัฒนาธุรกิจขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เพื่อรับผิดชอบการรับโอนโครงการบริการวิชาการจากศูนย
ประยุกตฯ ดังกลาว ประกอบกับในปจจุบัน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการพัฒนาดานการวิจัย
อยางเปนระบบ ซึ่งเปนผลใหเกิดงานวิจัยในลักษณะที่เปนองคความรูใหมในรูปแบบของสิ่งตีพิมพในวารสาร
นานาชาติเปนจํานวนมาก คือประมาณปละ 400 เรื่อง ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแลวองคความรูเหลานี้จะมีบางสวนที่
น า จะมี ผ ลให เ กิ ด การนํ า ไปสู ก ารประยุ ก ต ใ ช ใ นเชิ ง พาณิ ช ย ไ ด บ า ง ไม ว า จะอยู ใ นรู ป แบบของการทํ า
Technology licensing หรือการผลิตผลิตภัณฑใหม หรือการรวมลงทุนในอุตสาหกรรมใหม ซึ่งคาดหวังวา
ประมาณ 5% ของงานวิจัยนาจะมีผลออกสูเชิงพาณิชยได แตปรากฏวาในปจจุบันมีผลงานวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร ที่มีศักยภาพที่จะดําเนินการทางพาณิชยยังไมประสบผลสําเร็จตามความคาดหมาย ดังนั้น จึง
จัดตั้งหนวยพัฒนาธุรกิจเพื่อสนับสนุนกระตุน และผลักดันใหเกิดการนําผลงานวิจัยของคณะฯ ออกสูการ
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของลักษณะงาน
1. สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดทําสัญญา ขอตกลงตางๆรวมทั้งการยื่นขอความ
คุมครองดานทรัพยสินทางปญญา
2. จัดใหมีการรวมมือระหวางบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร และบุคลากรภาคธุรกิจในรูปแบบตางๆ
เปนระยะๆ ทั้งในลักษณะการหารือระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล ในลักษณะการเจรจาธุรกิจ ใน
ลักษณะ investor forum หรือในลักษณะการจัดการฝกอบรม สัมมนา
3. จัดใหมีการทดสอบตลาดสําหรับผลิตภัณฑจากงานวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งเปนผลงานของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร เพื่อแสวงหาแนวทางใหเกิดการทํา technologylicensing หรือ spinoff company ในอนาคต
4. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
1

โครงสรางการบังคับบัญชา
หนวยพัฒนาธุรกิจขึ้นตรงตอรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร

แผนภูมิองคกร

ศาสตราจารยศกรณ มงคลสุข
คณบดี คณะวิทยาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยกัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

นางสาวชุติมา อํานาจทรงสิริ
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป

อัตรากําลัง
เจาหนาที่บริหางานทั่วไป
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

นางสาวณัฐนุช ทรัพยเสน
นักตรวจสอบภายใน

จํานวน 1
จํานวน 2

นางสาวปริณดา กุลมาตย
นักตรวจสอบภายใน

อัตรา
อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอง K642 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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กระบวนการปฏิบัติงานของหนวยพัฒนาธุรกิจ
กระบวนการปฏิบัติงานของหนวยพัฒนาธุรกิจ แยกตามลักษณะการใหบริการ ไดดังนี้
1. โครงการบริการวิชาการที่เปนการรับจางวิจัย รับจางเปนที่ปรึกษา ซึ่งดําเนินการภายใตโครงการให
คําปรึกษาและบริการวิชาการแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยแบงขั้นตอนการปฏิบัติงานเปน 2 ขั้นตอน
ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการทําสัญญาโครงการใหคําปรึกษา รับจางวิจัย และพัฒนา
หัวหน าโครงการเจรจากับหนวยงานคูสัญญา
จัดทํารายละเอียดในแบบเสนอโครงการ
พร อ มทั ้งร างสัญญา

หัวหน า ภาค/หนวย
เห็นชอบแบบ
เสนอโครงการ

No

สงกลับ หัว หน าโครงการ
เพื่อดําเนินการแก ไข
ปรับปรุ ง

Yes

Yes

สงหนวยพัฒนาธุรกิ จ เพื่อ สงรา งสัญญา / TOR
หนวยพัฒนาธุรกิจทําหนังสือพิจารณาราง
สัญญา สงให รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ พิจารณา

สงกลับ หนวยพัฒนาธุรกิจ
เพื่อดําเนินการแก ไข
ปรับปรุ ง
Yes

รองคณบดีฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ พิจารณา
ขอความเห็นเบื ้องต นจากที่ปรึกษา
คณบดีฝายกฎหมายและทรัพยสิน
ทางปั ญญา

Yes

สงศูนยบ ริหารทรัพ ย สินทางปัญญา (MUIP)
พิจ ารณารา งสัญญา และรา ง TOR พร อ ม
ทั ้งแนบหนังสือมอบอํ านาจ ใหอ ธิ ก ารบดีลงนาม

สงกลับ หนวยพัฒนาธุรกิจ
ประสานงานหัวหน า
โครงการ / หนวยงาน
คูสญ
ั ญาเพื่อดําเนินการ
แก ไ ข ปรับ ปรุ ง

No

No

MUIP พิจ ารณาสัญญา / TOR
Yes

MUIP พิจ ารณา เห็นชอบ
ให ล งนามสัญญา / TOR

อธิการบดีลงนามในสัญญา หรือมอบอํานาจให
คณบดีลงนามในสัญญา / TOR

กรณีอธิการบดีลงนามใน
สัญญา / TOR

กรณีคณบดีลงนามใน
สัญญา / TOR
Yes

A

A
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A

A

ประทับตรามหาวิทยาลัยในสัญญาฉบับจริง
ทั ้ง 2 ฉบับ ทุกหน าของสัญญา เสนอคณบดี
ลงนามในสัญญา และลงนามบนประทับตรา
มหาวิทยาลัย

สงสัญญา / TOR ให
รองคณบดีฝ ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ พิจ ารณากอนสง
คณบดีล งนาม

นําสัญญาที่ผานการลงนามจากคณบดีทงั้ 2
ฉบับ สงใหคูส ัญญา 1 ฉบับ และเก็บไว ที่
หนวยพัฒนาธุรกิจ 1 ฉบับ

Yes

ประทับตรามหาวิทยาลัยในสัญญาฉบับจริง
ทั ้ง 2 ฉบับ ทุกหน าของสัญญา เสนอคณบดี
ลงนามในสัญญา และลงนามบนประทับตรา
มหาวิทยาลัย

สํา เนาสัญญาสงให หัวหน า โครงการ 1 ฉบับ

นําสัญญาที่ผา นการลงนามจากคณบดีทงั้ 2
ฉบับ สงใหคูส ัญญา 1 ฉบับ และเก็บไว ที่
หนวยพัฒนาธุรกิจ 1 ฉบับ
สําเนาสัญญาสงให หัวหน าโครงการ 1 ฉบับ

หนวยพัฒนาธุรกิจ เรีย กเก็บเงินตามระยะเวลา
ที่กํา หนดในสัญญาโครงการ
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No

สงหนว ยพัฒนา
ธุรกิจดําเนินการ
แก ไ ข ปรับ ปรุ ง

1.2 ขั้นตอนการบริหารจัดการดานการเงินหลังการทําสัญญา / TOR
หนวยพัฒนาธุรกิจเรีย กเก็บเงินตาม
ระยะเวลาที่ก ําหนดในสัญญาโครงการ

หนวยพัฒนาธุรกิจ ติดตามระยะเวลาการเรีย กเก็บเงิน
ประจํางวด จากตารางการเรี ยกเก็บ เงินตามสัญญา
สงหนังสือของเบิกเงินตามสัญญา พร อมทังแนบใบ
้
Invoice ให รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
พิจ ารณากอนสงคณบดีล งนาม

คณบดีพ ิจารณา
Yes

สําเนาเอกสาร 1 ชุด และสงให งานบริหาร
ออกเลขที่เอกสาร
กรณีบริ ษัทคูส ัญญาสัง่ จายเป็ นเช็ค

หนวยพัฒนาธุรกิจรับเช็คจากบริษัท
คูสญ
ั ญา พร อมออกใบเสร็จการรับ
เงินให ก ับบริษัทคูส ัญญา

นําเอกสารผานการออกเลขที่จ ากงานบริ หาร สําเนา
เอกสาร 1 ชุด และสงตนฉบับให บริษัทคูส ัญญา

ติดตามเอกสารการจายเงินจากบริ ษัทคูส ัญญา
นําเช็คเข าบัญชีธนาคาร
ทําใบนําสงเงินรายได คาบริการวิชาการ พร อมทังแนบ
้
เอกสารการจายเงินจากบริ ษัทคูสัญญา และใบเสร็จ
สงหนวยการเงิน งานคลังและพัส ดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย มหิดล

ทําเอกสารขออนุมัตเิ บิกและจัดสรรคาบริ ก ารวิชาการ
เสนอรองคณบดีฝ ายวิชาการและวิเ ทศสัมพันธ

A
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No

หนวยพัฒนาธุรกิจดําเนินการแก ไข

Yes

No

A

รองคณบดีฝ ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ พิจ ารณา

กรณีไมเร งดวน

กรณีเร งดวน

สําเนาเอกสารใบนําสงเงิน ให หนวยการเงิน งานคลัง
และพัสดุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

หนวยพัฒนาธุรกิจ นําเอกสารเสนอรองคณบดี
ฝ ายการคลัง พร อมทัง้ เสนอคณบดี พิจารณา
สําเนาเอกสารใบนําสงเงิน ให หนวยการเงิน งานคลัง
และพัสดุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัมหิดล

ติดตามเงินที่ไ ด รับจากการจัดสรร จากหนวยการเงิน

แจ งหัวหนาโครงการกรณี ไดรับเงินจัดสรร

หมายเหตุ : 1. โอนเงินเขาบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 016-3-00325-6 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
หมายเหตุ : 1. (มหาชน)สาขาศิริราช
หมายเหตุ :2. สั่งจายเช็คในนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล”
หมายเหตุ :3. ติดอาการแสตมป จํานวน 15 บาท ในสัญญา
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2. โครงการบริการวิชาการที่การใหบริการวิเคราะห และพัฒนาบุคลากรแกหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยแบงขั้นตอนการปฏิบัติงานเปน 2 ดาน ดังนี้
2.1 ดานการบริหารจัดการการเงิน การใหบริการวิชาการ ดานการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร(โดย
หนวย CIF และหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล)
หนวยพัฒนาธุรกิจรับใบนําสงเงินรายได คาบริการวิชาการ
จากโครงการที่อยูภายใต โครงการให คํา ปรึกษาและบริก าร
วิชาการฯ พร อมหลัก ฐานทางการเงิน,ใบเสร็จรั บเงิน

ออกใบเสร็จรั บเงินให หนว ยงานที่ชําระ
คาบริก ารวิช าการ

จัดทําใบนําสงเงินรายได คาบริการวิชาการ

ตรวจสอบความถูก ต อ งของเอกสารพร อม
ทั ้งลงลายมือชื่อในสวนของผูรับเงิน

ลงรับใบนําสงเงินรายได คาบริการวิชาการ
ในระบบ MUSIS

สําเนาเอกสาร 2 สวน

ส วนที่ให การเงิน
• สําเนาใบนําสงเงินรายได คาบริการวิชาการ
• หลัก ฐานทางการเงินและใบเสร็จรับเงิน (ต นฉบับ)

ส วนที่หน วยพัฒนาธุรกิจเก็บไว
• ใบนําสงเงินรายได คาบริก ารวิชาการ
• สําเนาหลักฐานทางการเงินและใบเสร็จรับเงิน

นําสงหนวยการเงิน งานคลังและพ สั ดุ
คณะวิทยาศาสตร
ลงนามรับเอกสารในสวนของผูตรวจสอบ

หนวยพัฒนาธุรกิจดํา เนินการขออนุมตั ิเ บิก
และจัดสรรคาบริก ารวิชาการ
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2.2 ด า นการบริ ห ารจั ด การการเงิ น โครงการจั ด สั ม มนา/อบรมด า นวิ ช าการ และฝ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ
หนวยพัฒนาธุรกิจดําเนินการตามโครงการ
อบรมสัมมนา ดานการบริ หารจัดการการเงิน

ทําใบเสนอราคา และใบ Invoice สงให รองคณบดีฝ าย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ พิจารณา กอ นสงคณบดีล งนาม

No

หนวยพัฒนาธุรกิจ
ดําเนินการแก ไ ข

Yes

Yes

คณบดีพ ิจารณา

No

Yes

สงใบเสนอราคา และใบ Invoice ให คสู  ัญญาที่ส งบุคลากร
เข ารวมอบรมสัมมนา

ติดตามขอเอกสารการชําระคาบริ การวิชาการจากคูส ัญญา

ทําใบนําสงเงินรายได คาบริการวิชาการ พร อมทังแนบเอกสาร
้
การจายเงินจากบริ ษัทคูส ัญญา และใบเสร็จ สงหนวยการเงิน
งานคลังและพัส ดุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล

ทําเอกสารขออนุมัตเิ บิกและจัดสรรคาบริ ก ารวิชาการ เสนอ
รองคณบดีฝ ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

No

รองคณบดีฝ ายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ พิจ ารณา

Yes

Yes

สําเนาเอกสารใบนําสงเงิน ให หนวยการเงิน งานคลังและ
พัส ดุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล
ติดตามเงินที่ไ ด รับจากการจัดสรร จากหนวยการเงิน
แจ งหัวหนาโครงการกรณี ไดรับเงินจัดสรร
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หนวยพัฒนาธุรกิจ
ดําเนินการแก ไ ข

3. กระบวนการใหบริการทางดานการยื่นขอความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา มี
กระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้

เจ าของผลงานเตรี ยมข อมูล พร อมทัง้
กรอกแบบฟอร มยื่นคําขอจดทรัพยทางปั ญญา

เจ าของผลงานยื่นตอ
หัวหน าภาควิชา/หัวหน าสังกัด
พิจารณาเห็นชอบ

No
Yes

เจ าของผลงานดําเนินการแก ไข

Yes

หนวยพัฒนาธุรกิจตรวจสอบรายละเอียด
และความครบถ วนของเอกสาร

เสนอรองคณบดีฝายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ พิจารณา กอน
สงคณบดีลงนาม

No
Yes

หนวยพัฒนาธุรกิจดําเนินการ
แก ไข

Yes

คณบดีพิจารณา
กรณีม ีการแก ไข / เอกสารไม
สมบูรณ สงกลับเจ าของผลงาน
แก ไข / เพิ่ม เติม
No

Yes

นําสง MUIP เพื่อดําเนินการ
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No

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิ ด ความร ว มมื อ อย า งเป น รู ป ธรรม และเกิ ด ประโยชน ร ว มกั น ระหว า งนั ก วิ จั ย ของคณะ
วิทยาศาสตรและภาคธุรกิจ
2. เกิดการถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ สูภาคธุรกิจ
3. นักวิจัยและผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรเปนที่รูจักอยางกวางขวางในแวดวงธุรกิจ
4. ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรไดรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา
5. การปฏิ บั ติ ง านได ต ามขั้ น ตอน เป น ไปตามกฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และสามารถติ ด ตามผล
ความกาวหนาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โดยเฉพาะ การทําสัญญา การบริหารจัดการดานการเงิน
การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อลดความเสี่ยงและปองกันความผิดพลาดและความสูญเสียจาก
การปฏิบัติงาน

ภาระงานยอยของหนวยพัฒนาธุรกิจ มีดังนี้
1. สําหรับโครงการรับตรวจวิเคราะหตัวอยางที่มีการใหบริการทุกวันทั้งสิ้น 5 โครงการ มีภาระงาน
ดังนี้
- ตรวจสอบความถูกตองของการออกใบเสร็จและการนําเงินเขาบัญชีของแตละโครงการ
- ทําสําเนาเอกสารและนําสงเงินรายไดเขางานคลังคณะวิทยาสตร
- ทําเรื่องเบิกเงินเพื่อจัดสรรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
- รวบรวมใบเสร็จที่แตละโครงการใชและ key ขอมูลของแตละใบเสร็จ (เดือนละประมาณ 150-200
ใบ)
- รวมรวมขอมูลรายไดของแตละโครงการเพื่อทํารายงาน
- ประสานงาน ตอบขอซักถามเมื่อโครงการมีปญหาหรือขอสงสัย
- จัดเก็บเอกสารทั้งหมดเขาแฟม
2. สําหรับโครงการใหคําปรึกษาและบริการวิชาการฯ ตลอดจนโครงการอื่นๆที่เกิดขึ้น มีภาระงานดังนี้
- ประสานงานใหขอมูลกับอาจารยเจาของโครงการ กับผูวาจางและกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อาจมีการนัดประชุมกับอาจารย และ/หรือผูวาจางเพื่อหารือเรื่องสัญญา
- ศึกษาสัญญาเบื้องตน หลังจากนั้นทําหนังสือนําสงสัญญาใหศูนยบริหารทรัพยสินทางปญญา
พิจารณารางสัญญา และติดตาม เรงรัดผลการพิจารณา เปนระยะ
- ประสานงานระหวางนักวิจัย หนวยงานในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก เรื่องการลงนาม
ในสัญญา ตลอดจนทําสําเนาเอกสารทั้งหมดรวมทั้งการนําสงสัญญา
- ตรวจสอบวั น ครบกํ า หนดจ า ยค า จ า งของแต ล ะโครงการเพื่ อ ทํ า หนั ง สื อ ขอเรี ย กเก็ บ เงิ น ต อ
หนวยงานภายนอก
- รับเงินคาบริการจากผูวาจาง (ซึ่งบางครั้งผูวาจางขอใหไปรับเช็คดวยตนเอง)
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- ออกใบเสร็จรับเงินใหผูวาจาง
- นําเงินเขาธนาคาร หลังจากนั้นทําเรื่องนําสงเงินใหงานคลังของคณะฯ(สําเนาพรอมแจงใหอาจารย
เจาของโครงการทราบ)
- ทําเรื่องเบิกเงินเพื่อจัดสรรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
- รวมรวมขอมูลรายไดของแตละโครงการเพื่อทํารายงาน
- ตอบขอซักถามเมื่อโครงการมีปญหาหรือขอสงสัยรวมทั้งใหคําแนะนําที่เกี่ยวของตางๆ
3. ตรวจสอบเอกสารในเบื้องตน ประสานงาน อํานวยความสะดวก และติดตามผลการขอความ
คุมครองดานทรัพยสินทางปญญา ใหแกบุคลากรของคณะฯ
หนาที่ความรับผิดชอบของ นางสาวชุติมา อํานาจทรงสิริ
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
หนาที่หลัก
1. ปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการที่เปนการรับจางวิจัย รับจางเปนที่ปรึกษา ซึ่งดําเนินการภายใต
โครงการใหคําปรึกษาและบริการวิชาการแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. ประสานงานใหขอมูลกับอาจารยเจาของโครงการ กับผูวาจางและกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาจ
มีการนัดประชุมกับอาจารย และ/หรือผูวาจางเพื่อหารือเรื่องสัญญา
3. จัดทํารางสัญญาสําหรับหนวยงานคูสัญญาที่ไมมีรูปแบบสัญญาของตนเอง
4. ตอบคําถามและใหขอมูลกับหนวยงานภายนอกที่ตองการขอรับบริการ พรอมทั้งสืบหาบุคลากรใน
คณะฯ ที่สนใจใหบริการ
5. ดําเนินการดานขอมูลการจัดทํารายงานที่เกี่ยวของของงานไดแก รายงานประจําป
6. ดําเนินงานจัดทํา PA ของหนวยพัฒนาธุรกิจ
หนาที่รอง
1. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายเชน ทํางานแทนผูปฏิบัติงานกรณีไมอยู หรือลาราชการ หรือ เปนผู
ประสานงานในหนวยงานภายนอกตางๆ
*************************************************************************************
หนาที่ความรับผิดชอบของ นางสาวปริณดา กุลมาตย
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
หนาที่หลัก
1. ปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการที่เปนการรับจางวิจัย รับจางเปนที่ปรึกษา ซึ่งดําเนินการภายใต
โครงการใหคําปรึกษาและบริการวิชาการแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. ปฏิบัติงานดานการนําสงเงินรายไดคาบริการวิชาการ
3. ปฏิบัติงานดานการติดตามความกาวหนาของโครงการจากตารางการติดตามความกาวหนาโครงการ
บริการวิชาการ
4. พัฒนาฐานขอมูลระบบการปฏิบัติการ Web-site ของหนวยพัฒนาธุรกิจ
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5. ดําเนินงานจัดทํา PA ของหนวยพัฒนาธุรกิจ
6. ดําเนินการดานเอกสารจัดซื้อจัดจาง และเอกสารทั่วไปของหนวยพัฒนาธุรกิจ
7. ดูแลครุภัณฑของหนวยพัฒนาธุรกิจ และทะเบียนครุภัณฑ
8. ดําเนินการ ดานการเบิก/จาย วัสดุสํานักงาน/งานบาน/งานแจงซอม ผานระบบ SC – MMS
9. ประสานงานระหวาง ภาควิชา / งาน / หนวย ดานการรับ-สงเอกสาร MUSIS
10.
ทําสรุปการปฏิบัติงานในแตละรอบเดือน เปนรายงานเสนอรองคณบดีผูดูแล เพื่อรายงานที่
ประชุมคณะกรรมการคณะ
11.
ปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่รอง
1. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย เชน ทํางานแทนผูปฏิบัติงานกรณีไมอยู หรือลาราชการ หรือ เปน
ผูประสานงานในหนวยงานภายนอกตางๆ
*************************************************************************************
หนาที่ความรับผิดชอบของ นางสาวณัฐนุช ทรัพยเสน
ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน
หนาที่หลัก
1. ปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการที่เปนการรับจางวิจัย รับจางเปนที่ปรึกษา ซึ่งดําเนินการภายใต
โครงการใหคําปรึกษาและบริการวิชาการแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. ปฏิบัติงานดานการพัฒนามาตรฐานการใหบริการ แกหนวยงานภายในคณะที่ใหบริการวิชาการกับ
หนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ดําเนินการดานขอมูลการจัดทํารายงานที่เกี่ยวของของงาน เชนรายงานการประเมินตนเองตามระบบ
คุณภาพ (SAR) และดําเนินการดานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx)
4. ดําเนินงานจัดทํา PA ของหนวยพัฒนาธุรกิจ และการจัดทํา Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานตางๆ
ของหนวยงาน
5. ปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรดานการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรของงาน
6. ดูแลแฟมงานโครงการ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ จัดเก็บเปนหมวดหมู
และเปนปจจุบัน
7. ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่รอง
1. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย เชน ทํางานแทนผูปฏิบัติงานกรณีไมอยู หรือลาราชการ หรือ เปน
ผูประสานงานในหนวยงานภายนอกตางๆ
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