
บทท่ี 2 
การวิเคราะห์งาน 

 

การวิเคราะห์งานการปฏิบัติงานการท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 
 การวิเคราะห์งานในคู่มือการปฏิบัติงานการท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นกระบวนการที่งานเลขานุการกิจ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดท าขึ้นส าหรับเป็นแนวทางการด าเนินงานการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
พระราชบัญ ญั ติ การจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ  พ .ศ .2560 และระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งสู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นน าด้านรัฐศาสตร์ที่ใช้ระบบเปิดผ่านระบบการศึกษา
ทางไกล เพ่ือให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ 
2. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ 
3. บริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์สู่สังคมและชุมชน 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
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ประวัติความเป็นมาของงานเลขานุการกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

ส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย 
1) ส านักงานอธิการบดี  ได้แก่  กองกลาง กองคลั ง กองแผนงาน          

กองการเจ้าหน้าที่ กองกฎหมาย กองพัสดุ งานวิเทศสัมพันธ์ งาน
อาคารสถานที่  หน่วยเลขานุการกิจ ส านักงานอธิการบดี  ศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิทยุ
สื่อสาร ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม (หน่วยงานให้บริการรูปแบบพิเศษ) ศูนย์
วิทยพัฒนา 10 ศูนย์ และงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

   2) ส านักทะเบียนและวัดผล     
    3) ส านักเทคโนโลยีการศึกษา   
    4) ส านักบริการการศึกษา     
    5) ส ำนักวิชำกำร 
    6) ส านักบรรณสารสนเทศ     
    7) ส านักพิมพ์     
    8) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง   
    9) ส านักคอมพิวเตอร์    
    10) สถาบันวิจัยและพัฒนา    
    11) ส านักบัณฑิตศึกษา 

 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
                       1)  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  2)  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
                       3)  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  4)  สาขาวิชารัฐศาสตร์   
                       5)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  6)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
                       7)  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  8)  สำขำวิชำรัฐศำสตร์  
                       9)  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 10)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   
                      11)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  12)  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

  

 หมายเหตุ  ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  ยุบหน่วยงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และได้มีการจัดตั้งกองกฎหมายตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 
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  โดยโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แสดงในรูป
แผนภาพได้ดังนี้ 
 
 

แผนภาพที่  1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         สายวิชาการ              
               (สาขาวิชา)     
 
                       ศิลปศาสตร์        ส านักงานอธิการบดี 
                       ศึกษาศาสตร์        ส านักทะเบียนและวัดผล 
                       วิทยาการจัดการ        ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
                            รัฐศาสตร์        ส านักบริการการศึกษา 
                       วิทยาศาสตร์สุขภาพ       ส ำนักวิชำกำร 
                       เศรษฐศาสตร์        ส านักบรรณสารสนเทศ 
                       มนุษยนิเวศศาสตร์       ส านักพิมพ์ 
                      รัฐศำสตร์        ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
                      ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์      ส านักคอมพิวเตอร์ 
                      นิเทศศาสตร์        สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ส านักบัณฑิตศึกษา 
                       พยาบาลศาสตร์   

สภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 

 

อธิการบดี 

 
สภาวิชาการ 

 

ผู้ช่วยอธิการบด ี รองอธิการบด ี

ส านัก/สถาบัน 
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 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักวิชาการ 
     ในปี พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจัดตั้งส านักวิชาการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2522 

ประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ 
1. ส านักเลขานุการ 
2. ฝ่ายต ารา 
3. ฝ่ายพัฒนาคณาจารย ์
4. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

       
  ปัจจุบัน ส านักวิชาการมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ดังนี้ 
  1.  ส านักงานเลขานุการ 
  2.  ฝ่ายต ารา 
  3.  ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ 
  4.  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
  5.  ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักวิชาการ แสดงในรูปแผนภาพได้ ดังนี้ 
 

แผนภาพที่ 2  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ส านักงานเลขานุการมีงานในความรับผิดชอบ คือ งานอ านวยการ งานบริหารทั่วไป งาน
เลขานุการกิจสภาวิชาการ งานเลขานุการกิจสาขาวิชา ซึ่งงานเลขานุการกิจสาขาวิชาต่าง ๆ จะถูก
จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งสาขาวิชาต่าง ๆ ส าหรับงานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้น
พร้อมกับการจัดตั้งสาขาวิชารัฐศาสตร์ในปี พ.ศ.2525 เพ่ือท าหน้าที่บริการอ านวยความสะดวก และ
สนับสนุนงานด้านวิชาการต่าง ๆ แก่สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ในทางปฏิบัติ การมอบหมายงาน การบังคับบัญชา การก ากับ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของงานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ ขึ้นอยู่กับ
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา ซึ่งการด าเนินงานจะเบ็ดเสร็จอยู่ภายในสาขาวิชา ไม่ต้อง
ด าเนินการใด ๆ ผ่านส านักงานเลขานุการส านักวิชาการ ส่วนเรื่องอัตราก าลัง และการขอรับทุนจาก
กองทุน มสธ.12 ปี เพ่ือพัฒนาบุคลากรในงานเลขานุการกิจ ต้องด าเนินการผ่านส านักวิชาการ 

ส านักวิชาการ 

ส านักงาน

เลขานุการ 

ฝ่ายต ารา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

และการสอน 

ฝ่ายประสบการณ์

วิชาชีพ 

ฝ่ายพัฒนา

คณาจารย ์

 

งานอ านวยการ 

งานบริหารทั่วไป 

งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ 

งานเลขานกุารกิจสาขาวิชา 
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นอกจากนี้งานเลขานุการกิจยังต้องด าเนินการต่าง ๆ ตามค าสั่งจากส านักวิชาการด้วย เช่น การเข้า
ร่วมการสัมมนาบุคลากรของส านักวิชาการ การช่วยปฏิบัติงานปริญญาบัตร เป็นต้น โดยสถานที่ตั้ง
ของงานเลขานุการกิจ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ ณ พ้ืนที่เดียวกับสถานที่ตั้งสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่างานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีสถานภาพการ
บริหารงานแบบ 2 สายการบังคับบัญชา ดังแผนภาพโครงสร้าง ดังนี้ 
 

แผนภาพที่ 3 โครงสร้างการบังคับบัญชาของงานเลขานุการกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
 
 
  ส านักวิชาการ    สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
 
              ผู้อ านวยการส านักวิชาการ    ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
             รัฐศาสตร์ 
 
 
   ส านักงานเลขานุการ               คณะกรรมการ 
             ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
 
 
                 งานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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      โครงสร้างอัตราก าลังของงานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 อัตราก าลังในงานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด
ส านักวิชาการ และบุคลากรในสังกัดงานอาคารสถานที่  ส านักงานอธิการบดี คือ พนักงานสถานที่   
และบุคลากรในสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี หน่วยยานพาหนะ คือพนักงานขับรถยนต์ ร่วม
ปฏิบัติงานอยู่ด้วย ภายใต้การควบคุม ก ากับดูแลของหัวหน้างานเลขานุการกิจ  
 ปัจจุบันงานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ จึงมีอัตราก าลังรวมทั้งสิ้น 9 คน โดย
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น ดังนี้ 
 1.  หัวหน้างานเลขานุการกิจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
      ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน 
 2.  งานบริหารและธุรการ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมจ านวน 4 คน คือ 
      -  ข้าราชการ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ระดับช านาญงาน จ านวน 2 คน 
      -  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน  1  คน 
      -  พนักงานสถานที ่ จ านวน  1  คน 
 3.  งานส่งเสริมและพัฒนา  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมจ านวน  2 คน คือ  
      -  ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
         จ านวน 1 คน 
      -  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการคณะ 
                             กรรมการบริหารชุดวิชา (คบ.ช.) จ านวน 1 คน 
 4.  งานบัณฑิตศึกษา มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมจ านวน 2 คน คือ  
      -  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน 
         บริหารทั่วไป วุฒิปริญญาตรี  จ านวน 1 คน 
  -  ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานธุรการ จ านวน  1  คน 
 
 ซึ่งโครงสร้างอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานในงานเลขานุการกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สามารถ
สรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4 โครงสร้างการบังคับบัญชาและอัตราก าลังของ 
งานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 
 
   ส านักวิชาการ      สาขาวิชารัฐศาสตร ์
 
 ผู้อ านวยการส านักวิชาการ   ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
    ส านักงานเลขานุการ                    คณะกรรมการ 
                ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร ์
 
 

หัวหน้างานเลขานุการกิจ ข้าราชการ 1 คน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ 

(นางปราณี สเีหล็ก) 
 
 

 งานบริหารและธุรการ         งานส่งเสริมและพัฒนา    งานบัณฑิตศึกษา 
 

-ข้ำรำชกำร  2 คน 
  ไดแ้ก่ ผู้ปฏบิัติงำนบริหำร 
  ช ำนำญงำน 
  (นำงสำวอมรวรรณ ผงทอง) 
  (นางสาวนารถสุดา จิตจักร) 
-พนักงานสถานที่ 1 คน 
 (นายอรรณพ จิตต์ใจ) 
-พนักงานขับรถยนต์ 1 คน 
 (นายขวัญชยั เกิดพุ่ม) 

-ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 
 วุฒิปริญญาตรี 1 คน 
 (นางศิริจันทร์ กรุดเที่ยง) 
-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 วุฒิปริญญาตรี 1 คน 
 (นางสาวพนารัตน์ เอนเอี่ยม) 

-พนักงานมหาวิทยาลยั 
 วุฒิปริญญาตรี 1 คน 
 (นางสาวนภารัตน์ กิตติรัตนมงคล) 
-ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 
 วุฒิปริญญาตรี 1 คน 
 (นางสาวอารีรัตน์ อินจ้อด) 
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 โครงสร้างการแบ่งงานของงานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์   
 งานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในงานเลขานุการ
กิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัวและเอ้ือต่อการด าเนินการและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสาขาวิชา ตลอดจนให้สอดคล้องกับพันธกิจของสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยแบ่งงาน
ออกเป็น 3 งานใหญ่ ๆ ดังนี้ 
  1. งานบริหารและธุรการ  รับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับ งานบริหารและการ
อ านวยความสะดวกโดยทั่วไปของสาขาวิชาฯ เพ่ือสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ได้แก่งานเลขานุการผู้บริหาร งานสารบรรณกลางของสาขาวิชา งานจัดประชุม
คณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ งานประสานคณะท างาน/คณาจารย์ในการประชุมต่าง ๆ งาน
ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ งานบุคคล งานพิมพ์เอกสาร  งานจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
และงานประสานบริการและอ านวยความสะดวกต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2. งานส่งเสริมและพัฒนา รับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับ งานจัดท าเป้าหมาย
การจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณประจ าปี การจัดท าการประกันคุณภาพ
การศึกษา งานประสานการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  งานประสานงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน  งานประสานการจัดการความรู้  และงานสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี  อาทิ  งานประสานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา  งานประสานการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ งานประสานการจัดสอนเสริม  งาน
ประสานงานข้อสอบ  งานประสานการจัดการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ วิชาชีพ  งาน
ประชาสัมพันธ์  งานตอบปัญหานักศึกษา  งานประสานการจัดท าวารสารวิชาการ  งานประสานงาน
หลักสูตรและเทียบงานรายวิชา  งานประสานการจัดท าโครงการที่ขอรับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี  
งานประสานโครงการทุนการศึกษาอุดรตันติสุนทร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3. งานบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับงานสนับสนุนด้านการจัดการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชารัฐศาสตร์  โดยการประสานงานและอ านวยความสะดวก
ด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา คือ งานสารบรรณบัณฑิตศึกษา งานการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชา/คณาจารย์บัณฑิตศึกษา/คณะท างานต่าง ๆ  งานประสานการคัดเลือกนักศึกษาใหม่  
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานการประสานการจัดสัมมนาเข้ม/สัมมนาเสริมชุดวิชา งานประสานงาน
ข้อสอบ งานประสานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  งานประสานการจัดอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต  งานประสานการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
งานพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 โดยโครงสร้างงานของงานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ แสดงในรูปแผนภาพ ดังนี้ 
 

แผนภาพที่ 5  โครงสร้างงานของงานเลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

งานเลขานุการกิจสาขาวชิารัฐศาสตร ์

งานบริหารและธุรการ งานส่งเสริมและพฒันา งานบัณฑิตศึกษา 

- งานเลขานุการผู้บริหาร 
- งานสารบรรณ 
- งานจัดประชุม   
  คณะกรรมการประจ าสาขาฯ/ 
  คณะท างานต่างๆ/คณาจารย ์
- งานยานพาหนะ 
- งานอาคารสถานที ่
- งานพัสด ุ
- งานบุคคล 
- งานพิมพ์เอกสารทั่วไป 
- งานจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายสาขาวิชา 
- งานประสานบริการและอ านวย 
  ความสะดวก 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานการจัดท าเป้าหมายการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติ
ราชการและงบประมาณประจ าป ี

- งานประสานการจัดท าการ 
  ประกันคณุภาพการศึกษา 
- งานประสานการจัดท าค า 
  รับรองการปฏิบัติราชการ 
- งานประสานงานบริหารความ 
  เสี่ยงและควบคุมภายใน 
- งานประสานการจัดการความรู้ 
- งานประสานการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา 
- งานประสานการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
- งานประสานการจัดสอนเสริม 
- งานประสานงานข้อสอบ (ปรนัย/อัตนัย) 
- งานประสานการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ/ชุดวิชาต่าง ๆ 
- งานประสานการประชาสัมพันธ์ 
- งานประสานการตอบปัญหานักศึกษา 
- งานประสานจัดท าวารสารวิชาการ  
  รวมบทความทางวิชาการ 
- งานประสานงานหลักสูตรและ 
  เทียบงานรายวิชา 
- งานประสานการจัดท าโครงการที่ขอรับทุนจากกองทุน 

มสธ. 12 ป ี
- งานประสานโครงการทุนการศกึษา 
  อุดร ตันติสุนทร 
- งานโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
 - งานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานสารบรรณบัณฑิตศึกษา 
- งานประชุมคณะกรรมการ 
  บัณฑิตศึกษา/คณาจารย์บัณฑิต    
   /คณะท างานตา่งๆ 
- งานประสานการคัดเลือก 
  นักศึกษาใหม ่
- งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
- งานประสานการจัดสัมมนาเข้ม/ 
   สัมมนาเสริมชุดวิชา 
- งานประสานข้อสอบอัตนัย 
- งานประสานวิทยานิพนธ ์
  และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
- งานประสานการจัดอบรม 
  เข้มเสริมประสบการณ์  
  มหาบัณฑิต 
- งานประสานการพัฒนา 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
- งานพิมพ์ตา่งๆ เกี่ยวกับ 
  บัณฑิตศึกษา 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  โดยที่งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหาร และธุรการ ส าหรับคู่มือการปฏิบัติงาน
เลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์เล่มนี้จะกล่าวโดยละเอียดเฉพาะงานการปฏิบัติงานการท าการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยภาระงานทั้งหมดจะ
น าไปอธิบายในบทที่ 3 ต่อไป   
 


