
   มหีนา้ทีด่แูลรบัผดิชอบการจดัการหอ้งเรยีนสว่นกลางภายในศนูยร์งัสติ รว่มกบัส านกัทะเบยีนฯ ไดแ้ก ่
อาคารบรรยายรวม อาคารสงัคมศาสตร ์อาคารสขุศาสตร ์รวมถงึหอพระ อนสุรณส์ถานปรดี ีพนมยงค ์จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา และการจา้งเหมาท าความสะอาดพ้ืนทีส่ว่นกลาง การบรหิารจดัการหอ้งประชมุ และการจดังาน
พิธกีารตา่งๆ ของมหาวทิยาลยั ตลอดจนการบรหิารจดัการซุม้อาหาร รา้นถา่ยเอกสาร รา้นคา้ในศนูยธ์รุกจิ ดแูล
การจดัการเอกสาร การรบั-สง่ เอกสาร และงานทะเบยีนเอกสาร การรบัฝากสง่ไปรษณยีภณัฑแ์ละพัสดไุปรษณยี ์
การประกนัภยัอาคาร ดแูลสวสัดกิารตา่งๆ และสนบัสนนุโรงเรยีนสวสัดกิารในเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั รวมทัง้
ศนูยข์อ้มลูขา่วสารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์การด าเนนิงานของคณะกรรมการสภาอาจารย ์และคณะกรรมการ
สภาขา้ราชการ  ด าเนนิการเลอืกตัง้กรรมการสภาอาจารย ์และด าเนนิการเลอืกตัง้กรรมการสภาขา้ราชการ 
ด าเนนิการสรรหาอธกิารบด ี ดแูลและรกัษาสทิธปิระโยชนอั์นพึงมพึีงไดข้องอาจารยแ์ละขา้ราชการ จดัท าและ
เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของสภาอาจารย ์และสภาขา้ราชการ   

งานบรหิารส านกังานและบรหิารอาคารสถานที ่ 
June 14, 2017 

หัวหน้างาน นางวลยัลักษณ์  กาญจนวัฒน ์

กองบรหิารศนูยร์งัสติ 
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มีบุคลากร  58  อัตรา  
ข้าราชการ                      1   อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัย         9   อัตรา 
พนักงานเงินรายได้(ขร)      10   อัตรา 
พนักงานเงินรายได้(ลปจ.)   30   อัตรา 
ลูกจ้างประจ า                 18   อัตรา 
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หนว่ยบรหิารอาคารสถานที ่
การบรหิารอาคารสถานทีก่ลุม่อาคารสงัคมศาสตรแ์ละกลุม่อาคารสขุศาสตร ์ 
   ดแูลรบัผดิชอบดา้นการบรหิารจดัการพ้ืนทีก่ลุม่อาคารสงัคมศาสตรแ์ละพ้ืนทีส่ว่นกลางกลุม่สงัคมศาสตรท์ัง้หมด 
ประกอบดว้ย  
   อาคารกลุม่สงัคมศาสตร ์(พืน้ทีส่ว่นกลางโดยรอบอาคาร หอ้งน้ าและลานจอดรถ) ไดแ้ก ่อาคารคณะนติศิาสตร ์ 
อาคารคณะรฐัศาสตร ์ อาคารคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ อาคารคณะศลิปะศาสตร ์ อาคารคณะสงัคมวทิยาและ
มานษุยวทิยา อาคารสถาบนัภาษา อาคารคณะเศรษฐศาสตร ์ อาคารคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี อาคารคณะ
วารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน อาคารคณะศลิปกรรมศาสตร ์ ลานจอดรถและสว่นเชือ่อาคาร  ลานหนา้อนสุาวรยี์
อาจารยป์ว๋ยฯ ถงึ บรเิวณดา้นโรงอาหารกลุม่สงัคมศาสตร ์ลานจากโรงอาหารกลุม่สงัคมศาสตร ์ถงึ อาคารปฏบิตักิารทาง
สงัคมศาสตร ์ ลานอาคารปฏบิตักิารทางสงัคมศาสตร ์ ถงึ อาคารคณะนติศิาสตร/์คณะรฐัศาสตร/์คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์ ลานบรเิวณหนา้อนสุาวรยีอ์าจารยส์ญัญาฯ  ลานหนา้คณะรฐัศาสตร/์คณะสงัคมสงเคราะห ์ ถงึ ลานคณะศลิป
ศาสตร/์คณะสงัคมวทิยาฯ/และสถาบนัภาษา อาคารศนูยบ์รกิารวชิาการ อาคารยมิเนเซยีม6 อาคารศนูยส์ตัว ์ ทดลอง 
ควบคมุดแูลการจดัท าขอ้ก าหนดและการปฏบิตังิานของบรษิทัจา้งเหมาบรหิารจดัการกลุม่อาคารสงัคมศาสตร ์ อาคาร
ศนูยบ์รกิารวชิาการ อาคารยมิเนเซยีม 6 และอาคารศนูยส์ตัวท์ดลอง ควบคมุดแูลการจดัท าขอ้ก าหนดและการปฏบิตั ิ
งานของบรษิทัจา้งเหมาบรหิารจดัการกลุม่อาคารศนูยส์ขุศาสตร ์ และหอสมดุกลุม่วทิยาศาสตรส์ขุภาพ ประสาน งานกบั
คณะตา่ง ๆ ในกลุม่สขุศาสตร ์ ประกอบดว้ย คณะสหเวชศาสตร ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ คณะทนัตแพทยศาสตร ์ คณะ
แพทยศาสตร ์ และคณะสาธารณสขุศาสตรป์ระสานงานกบัส านกัทะเบยีนฯและคณะตา่ง ๆ ในการขอใชห้อ้งเรยีนและ
หอ้งสอบอาคารเรยีนรวมสงัคมศาสตร ์ และอาคารยมิเนเซยีม6 ประสานงานกับหนว่ยงานตา่ง ๆ ในการขอใชห้อ้ง เรยีน
เพ่ือการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรมของนกัศกึษาภายในอาคาร การใหบ้รกิารจองหอ้งเรยีนดว้ยระบบออนไลน ์
 
การประกนัภยัอาคาร 
   ดแูลรบัผดิชอบเรือ่งการประกนัภยัอาคารภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ การจดัท าเอกสารและ
ตรวจสอบสญัญาประกนัภยัอาคารและครภุณัฑ ์ ตลอดจนการประสานงานการขอรบัเงนิสนิไหมชดเชย ดแูลการบรหิาร
จดัการอาคารหอพระอเนกประสงคศ์าลาและอาคารเรอืนไทย 
 
บรหิารอาคารสถานที ่
   ควบคมุดแูลการบรหิารจดัการอาคารเรยีน ไดแ้ก่ อาคารบรรยายรวม 1 อาคารบรรยายรวม 4 หอ้ง 231 (ขนาด 
1,000 คน) และดแูลพ้ืนทีส่ว่นกลางประกอบดว้ย อาคารโดมบรหิาร อาคารส านกังานอธกิารบด ีอาคารหอพระอเนก 
ประสงคศ์าลาและอาคารเรอืนไทย อาคารกจิกรรมนกัศกึษา อาคารซอ่มบ ารงุ อาคารศนูยร์กัษาความปลอดภยั อาคาร
อนสุรณส์ถานปรดี ีพนมยงค ์จงัหวดัพระนครศรอียธุยา และคณะเภสชัศาสตร ์ ควบคมุดแูลการจดัท าขอ้ก าหนดและการ
ปฏบิตังิานของบรษิทัจา้งเหมารกัษาความสะอาดภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ ประสานงานกบัส านกั
ทะเบยีนฯและคณะตา่งๆในการขอใชห้อ้งเรยีนและหอ้งสอบ อาคารบรรยายรวม 1 และอาคารบรรยายรวม 4 หอ้ง 231 
(ขนาด 1,000 คน) ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ในการขอใชห้อ้งเรยีนเพ่ือการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรมของ
นกัศกึษาภายในอาคารดแูลรบัผดิชอบการบรหิารจดัการอนสุรณส์ถานปรดี ีพนมยงค ์จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
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การพฒันา ปรบัปรงุภมิูทศัน ์
   ดแูลรบัผดิชอบการพัฒนาภมูทิศัน ์ใหส้อดคลอ้งกบัผงัแมบ่ทของมหาวทิยาลยัฯ ดแูลบ ารงุรกัษาพ้ืนทีส่วน และ
ตน้ไม ้ใหม้สีภาพสวยงาม รม่รืน่ ควบคมุการปลกูตน้ไม ้จดัท าสวนขนาดใหญแ่ละสวนหยอ่ม ส ารวจการเจรญิเตบิโต  
ปอ้งกนัปญัหาแมลง  และโรคพืช จดัท าขอ้ก าหนดและควบคมุดแูลงานการจา้งเหมาปลกูตน้ไม ้ จดัท าขอ้ก าหนดในการ
จา้งเหมาดแูลรกัษาตน้ไมว้างแผนและด าเนนิการจดัหาวสัดอุุปกรณใ์นการบ ารงุรกัษาตน้ไมแ้ละสวน บ ารงุรกัษาดแูล
รบัผดิชอบเครือ่งมอื  และอุปกรณเ์ครือ่งจกัรกลในงานบ ารงุรกัษาตน้ไมแ้ละสวนใหพ้รอ้มใชง้าน และประสานงานการ
ซอ่มบ ารงุ ควบคมุดแูลการเบกิจา่ยวสัดอุุปกรณ ์และน้ ามนัเชือ้เพลงิส าหรบัอุปกรณ ์บ ารงุรกัษาสวน วางแผนการผลติไม้
ดอกไมป้ระดบั ไมย้นืตน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัผงัแมบ่ทบ ารงุรกัษาพันธุไ์มใ้นเรอืนเพาะช า  ส ารวจการเจรญิเตบิโต  
ปอ้งกันปญัหาแมลง และโรคพืช วางแผนและด าเนนิการจดัหาไมด้อกไมป้ระดบั เพ่ือใชใ้นโอกาสตา่งๆ ดแูลรบัผดิชอบ
สถานทีเ่รอืนเพาะช า บ ารงุรกัษา ท าความสะอาด และก าจดัวชัพืชในแหลง่น้ า-คคูลอง 

 
โยธา 
   บรกิารดา้นการขนยา้ยวสัดอุุปกรณ ์จดัสถานที ่ ตดิตัง้ปา้ย  และตกแตง่สถานทีง่านพิธตีา่งๆ ประสานงานกบั
หนว่ยงานภายนอกในการยมื-สง่คนื อุปกรณใ์นงานพิธตีา่งๆของมหาวทิยาลยัฯ ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ในการขอ
ความอนเุคราะหแ์รงงานในการด าเนนิงานดา้นโยธาและการขนยา้ย ประสานงานในการตดิตัง้  และรือ้ถอนสิง่กอ่สรา้ง 
ด าเนนิการตดิตัง้และซอ่มแซมในงานชา่งตา่งๆ เชน่ งานไม ้งานกอ่อิฐฉาบปนู  งานคอนกรตี งานทาส ี ตรวจสอบ  ราย 
งานและด าเนนิการซอ่มแซมอาคารในสว่นทีช่ ารดุ ดแูลรบัผดิชอบโครงการควบคมุและปอ้งกนัการแพรก่ระจายของเชือ้
โรคทีเ่กิดจากสตัวเ์ลีย้ง สนุขั/แมวจรจดั ยงุ  แมลงวนั โดยประสานงานรว่มกับหนว่ยงานเทศบาล 
 

หนว่ยพธิกีาร และหอ้งประชมุ 
พธิกีาร 
   ดแูลและประสานงานเกีย่วกบัการจดัพิธกีารตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยั ตดิตอ่ประสานงานกบัคณะกรรมการและ
อนกุรรมการฝา่ยตา่ง ๆ ในการจดังานวนัส าคญัของมหาวทิยาลยั ด าเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการและอนกุรรมการใน
การจดังานวนัส าคญัของมหาวทิยาลยั ด าเนนิการจดัท าแผนการจดังานวนัส าคญัของมหาวทิยาลยั วางแผนและ
จดัรปูแบบการจดังานวนัส าคญัของมหาวทิยาลยั 
 
หอ้งประชมุ 
   ควบคมุดแูลหอ้งประชมุอาคารโดมบรหิารและอาคารส านกังานอธกิารบด ีการรบัจองหอ้งประชมุอาคารโดมบรหิาร
และอาคารส านกังานอธกิารบด ีการใหบ้รกิารเครือ่งดืม่ส าหรบัจดัเลีย้งภายในหอ้งประชมุ ประสานงานกบัเจา้หนา้ทีร่บั
จองหอ้งหรอืหนว่ยงานทีข่อใชห้อ้งประชมุ ดแูลรกัษาความสะอาดหอ้งประชมุและการเตรยีมความพรอ้มของอุปกรณ์
โสตทศันปูกรณภ์ายในหอ้งประชมุ ด าเนนิการและประสานงานในการจดัการเลอืกตัง้กรรมการตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยั 
การจดัตกแตง่และตดิปา้ยหอ้งประชมุ การจดัท าคตัเอ๊าท ์ปา้ยผา้ โปสเตอร ์เพ่ือประชาสมัพันธก์จิกรรมของมหาวทิยาลยั 
การดแูลการปฏบิตัหินา้ทีข่องเลขานกุารรองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและบรหิารศนูยร์งัสติ ผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยบรหิารศนูย์
รงัสติ และผูช้ว่ยอธกิารบดฝีา่ยกายภาพศนูยร์งัสติ  
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หนว่ยบรหิารส านกังานและสวสัดกิาร 
งานหอ้งรบัสง่หนงัสอื 

1.ควบคุมดูแลการจัดส่งกระเป๋าเอกสารระหว่าง มธ.ศูนย์รังสิต-มธ.ท่าพระจันทร์ วันละ 2 เที่ยว(เช้า 10.30 น. 
และบ่าย 14.30 น.)โดยประสานงานกับรถตู้เอกชนที่วิ่งระหว่างท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต เพ่ือจัดส่งให้ตรงตามเวลา 

2.คัดแยกจดหมาย เอกสารเพื่อจัดส่งให้กับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ และมีระบบลงทะเบียนเอกสารส าคัญ 
เช่น  ไปรษณีย์ลงทะเบียน พัสดุไปรษณีย์  เพ่ือถึงมือผู้รับโดยตรงและป้องกันการสูญหาย 

3.ลงทะเบียนรับส่งเอกสารทั้งเอกสารภายในและเอกสารภายนอกเพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการรับ
เอกสาร และให้ผู้รับลงนามรับเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานในการจัดส่งเอกสาร ท าให้สามารถติดตามเอกสารดังกล่าวได้ 

4.จัดท าสรุปสถิติและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณียภัณฑ์และจัดส่งให้หน่วยงาน 
5.จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตาม KPI (ร้อยละของจ านวนเอกสารและไปรษณียภัณฑ์ที่ส่งผิดหน่วยงานหรือ

บุคคล) 
งานด้านธุรกิจบริการและสวัสดิการ  

1.ตรวจสอบและควบคุมดูแลร้านจ าหน่ายอาหารและธุรกิจบริการที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารศูนย์รังสิต 
2.รวบรวมข้อมูล  และจัดท าสัญญาให้กับร้านจ าหน่ายอาหารและธุรกิจบริการที่ตั้งอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ 

อาทิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ  คณะรัฐศาสตร์  
3.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของซุ้มบริการจ าหน่ายอาหารภายในและภายอกอาคาร เช่น การตรวจความ

สะอาดของภาชนะใส่อาหาร โต๊ะ เก้าอ้ีนั่งรับประทานอาหาร  และสภาพแวดล้อมโดยรวม  การให้บริการของร้าน
จ าหน่ายอาหาร ความสะอาด คุณภาพของอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

4.ด าเนินการแจ้งหนี้ค่าบ ารุงส่งเสริมการศึกษา ค่าตอบแทน ค่าเช่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคกับผู้ประกอบ
กิจการจ าหน่ายอาหาร/สินค้า/ธุรกิจบริการ เป็นประจ าทุกเดือน 

5.ประสานงานกับโรงเรียนสวัสดิการในการส่งบุตรบุคลากร มธ. เข้าศึกษาใน ร.ร. ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
และ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

งานด้านประกันคุณภาพ 

1.ดูแลรับผิดชอบการจัดท ากระบวนงานของงาน  และรวบรวมกระบวนงานของหน่วยงานอ่ืนภายในกอง  
ตามระบบบริหารบริหารคุณภาพ ISO 9001:2515 

2.ดูแลรับผิดชอบการจัดท า SOP ของงานบริหารส านักงานและบริหารอาคารสถานที่ 
3.ประสานกับหน่วยงานภายในกองบริหารศูนย์รังสิต  ในการรจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานของกอง

บริหารศูนย์รังสิต   
4.ดูแลรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยบริหารส านักงานและสวัสดิการ  การจัดเก็บข้อมูลภารกิจ

หลักของหน่วยงาน   
5.ดูแลรับผิดชอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน รวมถึงติดตามการรายงานผลการ

ด าเนินงาน เผยแพร่เป็นเอกสารและแสดงบนเวบไซต์ของกองบริหารศูนย์รังสิต 
6.รวบรวมข้อมูลทั้งที่หมวดสารบรรณ และประกันคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบที่เป็นตัวบ่งชี้ของงานบริหาร

ส านักงานฯ   ของหน่วยงานภายในกองงานศูนย์รังสิต  และที่เป็นตัวบ่งชี้ร่วมของส านักงานอธิการบดี  เพ่ือเตรียม
จัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเอง 

7.ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานการจัดท าบันทึกธรรมศาสตร์ของกองบริหารศูนย์รังสิต 
8.ดูแลรับผิดชอบการคัดเลือกบริษัทประกันความเสี่ยงภัยอาคารสถานที่ มธ.ศูนย์รังสิต 
9.รับผิดชอบ/ประสานงานด้านการจัดท า SOP ของกองบริหารศูนย์รังสิต  (ภาพรวม)  

งานบรหิารส านกังานและบรหิารอาคารสถานที ่ 



June 14, 2017 หน้า 5 

หน่วยสนับสนุนกิจกรรมสภาอาจารย์และสภาพนักงานมหาวิทยาลัย  

สภาอาจารย์ 

ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ด าเนินการจัดประชุมกรรมการสภาอาจารย์ ประสานงานระหว่าง
กรรมการสภาอาจารย์ในเรื่องต่างๆ ให้บริการในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาอาจารย์ จัดอบรมให้
ความรู้ และจัดบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมพิเศษด้านสันทนาการให้แก่คณาจารย์ท า
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสภาอาจารย์ จัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ อาทิ ..... 
การแสดงความยินดีกับครูดีเด่น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และสมาชิกในประชาคมทั้งหมด สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรสภาอาจารย์ รักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสภาอาจารย์ไว้ให้ด ารงอยู่ตลอดไป ด าเนิน
กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายบุคลากรส านักงานสภาอาจารย์ทั่วประเทศ ด าเนินกิจกรรมร่วมกับที่ประชุมประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย  

   ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดประชุมกรรมการสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประสานงานระหว่างกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ ให้บริการในการด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมและจัดบรรยายพิเศษ เพ่ือให้ความรู้แก่ข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพิเศษ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม อาทิ กิจกรรมรดน้ า ขอพรผู้ใหญ่ เนื่อง
ในวันสงกรานต์ ท าการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดท าสื่อการ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรสภาพนักงานมหาวิทยาลัย รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงอยู่ตลอดไป ด าเนินกิจกรรมร่วมกับที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้าง  มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

งานบรหิารส านกังานและบรหิารอาคารสถานที ่ 


