
 
แผนปฏิรูปการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

 
ปณิธาน  

“ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทันสมัย อนุรักษ์ส่งเสริม 
ถ่ายทอดภูมิปัญญา สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย พัฒนาสุขภาพและศักยภาพการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
มุ่งเน้นการวิจัย บริการวิชาการ และระบบงานบริการอย่างมืออาชีพ” 

 
 
วิสัยทัศน์ 
 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสุขภาพและการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

 
 

พันธกิจ 
1. ขับเคลื่อนแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิต โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. ท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นสมบัติของ 

ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
3. สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬา และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  
4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬา และด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬาของมหาวิทยาลัย 
5. เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ 
6. เป็นศูนย์กลางด้านการจัดการแข่งขันกีฬาของภาคใต้ 
7. เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาของภาคใต้ 
8. สร้างเครือข่าย และบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬา และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ร่วมกับภาคีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตสู่ 

การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
10.  มีระบบงานบริการงานด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬา และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างมือ

อาชีพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. งานธุรการและสารบรรณ 
2. งานแผนงาน งบประมาณ และระบบบรหิารงาน

บุคคล 
3. งานจัดซื้อ พัสดุ และอาคารสถานที ่
4. งานการเงินและจัดหารายได้ 
5. งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
 

1. งานวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2. งานอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
3. งานส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมภาคใต้  
 

1. งานวิชาการ และการสอน ภาคปฏิบตัิ 
2. งานบริการสนาม และอุปกรณ์กีฬา 
3. งานควบคุม ดูแล รักษาสนามกีฬา และสภาพภูมิ
ทัศน์ 
4. งานจัดท ามาตรฐานครุภัณฑ์การกีฬา 
 

1. งานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. งานทดสอบและเสริมเสร้างสมรรถภาพทางกาย 
3. งานบริการวิชาการ ฝกึอบรม   
4. งานส่งเสริมการออกก าลังกายและฟื้นฟสูุขภาพ 
 

 

โครงสร้างศูนย์ส่งเสรมิวัฒนธรรมและการกีฬา 

ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ (1) 
 

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการ (8) 

1. นางสาวอัจฉรา ทองนาค จนท. 
2. นายวรเทพ ไกรเทพ  พนง.ธุรการ 
3. นายสมพร สงวนทอง  พนง.ธุรการ 
 

1. นางวิลาวัณย ์วิชยัดิษฐ     จนท./ หน.ฝ่าย 

2. ว่าที่ ร.ต.(หญิง) เพ็ญนภา วัยเวก   จนท. 
3. นางสาวปริญญา สีหะรัตน์     จนท. 
4. นางสาวฐิติมา สีขาว     จนท.  
5. นางสาวสุภาพร คงชัยศรี     จนท. 

1. นายสรัญรัฐ  มนุญญานนท์  จนท./ หน.ฝ่าย 
2. นายชนะ  สุระสาน   นช.               
3. นายสุพจน ์ เรืองจรัส  นช.           
4. นางสาวสุนันฑา ศรีเอียด จนท.* 
5. นายจรัญ  กุญชรินทร์  จนท.* 
6. นายเอกชยั  นุ่มเจริญ   จนท.* 
7. นายพรศักดิ์  เค่ียมเค้า   จนท.* 
8. นายเกียรติพรรณ  หวันโส๊ะ จนท.* 

1. นางสาวจุฑารัฐ  ไชยสาร         จนท. 
 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ (3) 

ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา 

(ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย) 

หมายเหตุ 1. อัตราก าลังพนักงาน ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา จ านวน 18 อัตรา 
  2. อัตราคนครอง จ านวน 18 อัตรา แยกเป็น 
   ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย ์   1 อัตรา 
   ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 13 อัตรา 
   ต าแหน่งพนักงานธุรการ   2 อัตรา 
   ต าแหน่งนายช่างเทคนิค   2 อัตรา 

 จนท. = เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป   พนง. = พนักงานธุรการ  นช. = นายชา่งเทคนิค   นวก. = นกัวิชาการการกีฬา  
 หน. = หวัหน้า    จนท.* = อยู่ระหวา่งด าเนินการขอเปลี่ยนต าแหน่งจากเจ้าหนา้ที่บริหารงานทัว่ไปเป็นนักวิชาการการกีฬา  
 

http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=4900000005


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. งานธุรการและสารบรรณ 
7. งานแผนงาน งบประมาณ และระบบบรหิารงาน

บุคคล 
8. งานจัดซื้อ พัสดุ และอาคารสถานที ่
9. งานการเงินและจัดหารายได้ 
10. งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
 

4. งานวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
5. งานอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
6. งานส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมภาคใต้  
 

1. งานวิชาการ และการสอน ภาคปฏิบตัิ 
2. งานบริการสนาม และอุปกรณ์กีฬา 
3. งานควบคุม ดูแล รักษาสนามกีฬา และสภาพภูมิ
ทัศน์ 
4. งานจัดท ามาตรฐานครุภัณฑ์การกีฬา 
 

5. งานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอน 
6. งานทดสอบและเสริมเสร้างสมรรถภาพทางกาย 
7. งานบริการวิชาการ ฝกึอบรม   
8. งานส่งเสริมการออกก าลังกายและฟื้นฟสูุขภาพ 
 

 

โครงสร้างการบริหาร 
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา 

ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ 
 

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา   

(ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย) 

ศ.ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ 
รักษาการแทนอธิการบดี 

รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

คณะกรรมการประจ า 

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกฬีา 



ภาระงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา 
 
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งฝ่ายงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่   
 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ  
 มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม
และการกีฬา ขับเคลื่อนงานบริหารงานทั่วไปและธุรการ บริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณของ
หน่วยงาน ดูระบบงานด้านเอกสารและสารบรรณ วางระบบและด าเนินงานจจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาครุภัณฑ์  
ตรวจสอบและดูการเงินและบัญชีของหน่วยงาน รวมถึงบริหารจัดการระบบให้บริการของศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่าย
สนับสนุนการเรียนการสอน ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ออกแบบและพัฒนาระบบงานอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง สนับสนุนงานด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ของหน่วยงาน รวมถึงหาแนวทางในการ
บริหารจัดการแก้ปัญหาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 5 งาน ดังนี้ 

1) งานธุรการและสารบรรณ 

มีหน้าที่บริหารจัดการงานเอกสารและสารบรรณกลางของหน่วยงาน  ด าเนินงานบริหารจัดการ
ส านักงานดิจิทัล (DOMS) ระบบสารบรรณกลางของหน่วยงาน รับ – ส่ง เอกสารตามระบบงานของหน่วยงาน 
ควบคุม ติดตามการใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ของบุคลากรในหน่วยงาน สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกงานในภารกิจของผู้อ านวยการ งานเอกสารและหนังสืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอก ขับเคลื่อนงานตามนโยบายกลางของมหาวิทยาลัย เช่น 5ส ประหยัดพลังงาน รวมถึงจัดประชุม
หน่วยงานและงานประชุมต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
 2) งานแผนงาน งบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณ 
วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยรวมถึง
ด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายนอกตามภารกิจของหน่วยงาน 
บริหารจัดการ ควบคุมการด าเนินงานตามแผนงานและแผนงบประมาณ (SAP) การรายงานผลการใช้
งบประมาณและรายงานผลการด าเนินงานตามกลไกการติดตามของมหาวิทยาลัย เช่น รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในและงานประกันคุณภาพ วิเคราะห์และจัดท าแผนอัตราก าลัง ด าเนินการ
ประสานงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลของหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน รวบรวม
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณค่าและภาระงานของบุคลากรและหน่วยงาน ก ากับติดตามการปฏิบัติภารกิจหน่วยงานตาม
เกณฑ์การประเมินหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนงานด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) 
ในภารกิจของหน่วยงาน 
 3) งานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ และอาคารสถานที่ มีหน้าที่ออกแบบและวางระบบงานจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานให้มีความถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกันวางแผนและด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย เช่น จัดท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) และราคากลาง  



จัดท าหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อจัดจ้าง  (PR) จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานงานตามวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (พ.7) วางแผนบริหารจัดการงานทะเบียนทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน ประสานงาน จัดท าเอกสาร หนังสือต่างๆ และอ านวยความ
สะดวกงานด้านอาคารสถานที ่
 4) งานการเงินและจัดหารายได้ มีหน้าที่วางแผนงานและออกแบบระบบงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเงิน
และบัญชี การรับเงิน – น าส่งเงินรายได้และจัดท ารายงานส่งส่วนเงินและบัญชี ประสานออกใบเสร็จรับเงิน
เป็นประจ าทุกวัน กลั่นกรอง ตรวจสอบ เอกสารเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของงานหน่วยงาน  ติดตาม 
ก ากับและรายงานผลการยืมเงินทดรองของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อ านวยความ
สะดวกงานเอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องทางการเงิน วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย จัดท าเอกสารแจ้งหนี้ อัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง และค่าบริการของหน่วยงาน สรุปและรายงานผลรายได้ประจ าเดือนของหน่วยงาน 
 5) งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร มีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการด้าน
สารสนเทศของหน่วยงาน ออกแบบและพัฒนางานด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ให้การ
สนับสนุน จัดอบรมระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ออกแบบและผลิต
สื่อสารสนเทศตามความต้องการของฝ่ายงานต่าง ๆ  หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ
และผลิตสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน วางแผนและขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ทั้งในรูปแบบข่าว และสื่อออนไลน์, Banner ประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ดูแล ตอบ
กลับ และสร้างช่องทาง Social media (Facebook, Web, YouTube, Mail, และ Line เป็นต้น)  
 



2. ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มี

ชีวิต โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ยกระดับ
โบราณสถานในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้วยการบูรณาการของทุกภาคส่วนและการแลกเปลี่ยน
ทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพ่ือขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (Cultural hub) ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้ 

1) งานวิชาการและวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์โบราณคดีของแหล่งโบราณสถานตุมปังและแหล่งโบราณสถานอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยสร้าง
ความร่วมมือในการวิจัยระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก 
ผ่านการพัฒนาโบราณสถานตุมปังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและทันสมัย ยกระดับวารสาร Asian Journal of 
Arts and Culture จากวารสารระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน รวมถึงบริการข้อมูลด้านวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2) งานอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม งาน
ประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การจัดท าคลังข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่สารธารณะผ่านสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย เสริมสร้างค่านิยม อัต
ลักษณ์ไทย ความเป็นไทย และบูรณาการภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอ่ืน ๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดย
ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมภาคีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
พัฒนาเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่สาธารณะ 

3) งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้  มีหน้าที่ขับเคลื่อนแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตชั้นน าของภาคใต้ โดยส่งเสริมและพัฒนางาน
นิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการถาวรภายในแหล่งเรียนรู้ฯ ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซ่ึงประกอบด้วย 
1)ห้องนิทรรศการนครแห่งอารยธรรม 2)ห้องนิทรรศการสถานีการค้า 3)ห้องนิทรรศการกลองมโหระทึก 4)
ห้องนิทรรศการเมืองนักษัตร 5)ห้องนิทรรศการอาณาจักรนครศรีธรรมราช 6)ห้องนิทรรศการนครเมืองพระ 7)
ห้องนิทรรศการวิถีถิ่น วิถีใต้ 8)ห้องนิทรรศการสืบสานประเพณีถิ่นใต้ และ 9)ห้องนิทรรศการแลหนังลุง ร า
โนรา รวมถึงจัดอบรมพัฒนาเยาวชนเป็นยุวมัคคุเทศก์เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น จัดอบรมระยะสั้นด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ เพ่ือให้เกิดต้นแบบชุมชนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
โบราณสถานในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น โบราณสถานตุมปัง โบราณสถานบ้านเนินอิฐ และวัด
จันทรอ์อก-จันทรต์ก เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ส าคัญของภาคใต้ 
 



3. ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เกิดขึ้นมาจากวิสัยทัศน์ แนวคิดและด าริของผู้บริหารที่เล็งเห็นคุณค่า     
การกีฬาและการพัฒนาสุขภาพโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการบริหารจัดการกีฬาที่ดี เพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟ้ืนฟูสุขภาพที่ครบวงจรและสมบูรณ์ที่สุดในภาคใต้และประเทศ
ใกล้เคียง เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง
กายหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์ฝึกกีฬา เพ่ือเสริมสร้างและฟ้ืนฟูสมรรถนะนักกีฬาในระดับชาติและ
นานาชาติ  รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางการฟ้ืนฟูสุขภาพที่ครบวงจรและสมบูรณ์ที่สุดในภาคใต้และประเทศ
ใกล้เคียง ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้ 
 1) งานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย ตลอดจน แหล่งเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงานและประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือ
องค์กรที่มี MOU จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  พัฒนางานวิจัยร่วมกับส านักวิชาฯรวมถึงเครือข่าย
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการแก่นักศึกษา 
บุคลากรและผู้ที่สนใจ เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 2) งานทดสอบและเสริมเสร้างสมรรถภาพทางกาย มีหน้าที่ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยจัดให้มีการบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายวิเคราะห์ประเมินผล
สมรรถภาพทางกาย แก่นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก และมีการให้ค าแนะน าในการจัด
โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะร่างกาย ในการดูแลสุขภาพ และการ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬาของมหาวิทยาลัย  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร นักกีฬาและบุคคลภายนอก
ตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย โดยใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
 3) งานบริการวิชาการ ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหน้าที่ในการบริการวิชาการและจัด
ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  โดยมีการขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์กลางการจัดบริการวิชาการ อบรมสัมมนา
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในภาคใต้ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการวิชาการกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและสมาชิกเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวิทยาศาตร์การ
กีฬาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และเป็นฝ่ายฯที่สนับสนุนการจัดฝึกอบรมให้กับเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
 4) งานส่งเสริมการออกก าลังกายและฟื้นฟูสุขภาพ มีหน้าที่ในการให้บริการห้องออกก าลังกาย ห้อง
ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้องฟ้ืนฟู การบาดเจ็บทางการกีฬา จัดระบบบริการห้องออกก าลังกาย 
ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องออกก าลังกายและเสริมสร้างสมรรถภาพ ก ากับ ตรวจสอบ ดูแล โครงการ
งานตามแผนปฏิบัติการ วางหลักเกณฑ์ใน การใช้ห้องออกก าลังกายและเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายให้มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การกีฬา ประสานงานเพ่ือเอ้ืออ านวยด้านการเรียนการสอนและวิจัย



ให้กับหลักสูตรฯและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อาทิ การใช้อุปกรณ์การออก
ก าลังกาย โปรแกรมการออกก าลังกาย และโภชนาการกีฬา 
 



4. ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชากีฬาที่เปิดขึ้นของ

มหาวิทยาลัย โดยผ่านกระบวนการประสานงาน วางแผนร่วมกันระหว่างส านักวิชา หน่วยงานต่างๆ ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬา และด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
นักศึกษา บุคลากร และประชาชน รวมทั้งรับผิดชอบควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา และบริการอุปกรณ์ สนาม 
อาคารกีฬา เพ่ือขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภาคใต้ ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้ 

1) งานสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการสอนภาคปฏิบัติ และ
สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชากีฬารวมทั้งการควบคุม ดูแล นักศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

2) งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ มีหน้าที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชากีฬา จัด
กิจกรรมกีฬาพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือสุขภาพ กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ รวมถึงจัดฝึกอบรม / สัมมนาตามยุทธศาสตร์ด้าน
กีฬาของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่าย และจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

3) งานสนามและอุปกรณ์กีฬา มีหน้าที่ในการให้บริการ ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุง สนาม 
อาคารกีฬา อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมใช้งานและยั่งยืน  รวมถึง
การดูแลสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น   

4) งานธุรการและพัฒนาธุรกิจ มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริการและอ านวยความสะดวกแก่ฝ่ายงานให้มีประสิทธิภาพ ดูแลและพัฒนา
ระบบวัสดุ อุปกรณ์ การเงินภายในฝ่ายให้เกิดประสิทธิผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบข่ายภาระงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ 
1. งานธุรการและสารบรรณ 

1.1 งานเอกสาร หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
1.2 งานเอกสารและการด าเนินงานเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของบุคลากรในหน่วยงาน (ค่าล่วงเวลาฯ)  

ในภารกิจส่วนกลางของหน่วยงาน 
1.3 วางแผนและจัดระบบงานสนับสนุนนักศึกษาช่วยงานให้กับฝ่ายงานต่างๆ ของหน่วยงานประจ าภาค  

การศึกษา 
1.4 ด าเนินงานบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ระบบสารบรรณกลางของหน่วยงาน รับ–ส่ง 

เอกสารตามระบบงานของหน่วยงาน 
1.5 ควบคุม ติดตามการใช้ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
1.6 งานเลขานุการผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา นัดหมายหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ในภารกิจของผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
วัฒนธรรมและการกีฬา  

1.7 การน าเสนอหนังสือ/เอกสาร  ร่างโต้-หนังสือ พิมพ์เอกสาร งานติดต่อประสานงาน และรับรองใน
ภารกิจของผู้อ านวยการ 

1.8 จัดประชุมประเมินผลปฏิบัติงานประจ าปี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

1.9 จัดประชุม และท าหน้าที่เลขานุการในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน 
1.10 จัดประชุมอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการฯ 
1.11 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการหน่วยงานในการตรวจประเมิน 5ส หน่วยงาน (Self-Audit) 
1.12 ขับเคลื่อนนโยบายรณรงค์ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 

 
2. งานแผนงานและยุทธศาสตร์ ระบบบริหารงานบุคคล 

2.1 บริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
2.2 จัดประชุมทบทวนแผนงานตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแจ้งยืนยันแผนประจ าปี ก่อนเข้า

สู่ปีงบประมาณใหม่ 
2.3 รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานตามกลไกการติดตามของมหาวิทยาลัย 
2.4 จัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายภายนอก 
2.5 รวบรวมและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และงานประกันคุณภาพ 
2.6 บริหารจัดการ ควบคุมการด าเนินงานตามแผนงานและแผนงบประมาณ (ZAP) ตรวจสอบ

งบประมาณคงเหลือ แจ้งรหัสงบประมาณที่พร้อมให้เบิกจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (เพ่ิม-
ลด) และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  การน างบประมาณเข้าระหว่างปี,การแจ้งกันเหลื่อมงบประมาณ , 
การแจ้งยืนยันใช้ - ส่งคืนงบประมาณเหลือใช้ กลางปี ฯลฯ 



2.7 จัดท าแผนอัตราก าลังของหน่วยงาน ด าเนินการประสานงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลของ
หน่วยงาน 

2.8 รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดคุณค่าและภาระงานประจ าต าแหน่ง KPI ของแต่ละต าแหน่ง 
2.9 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
1.10 ก ากับติดตามการปฏิบัติภารกิจหน่วยงานตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
2.10 วางระบบการขับเคลื่อนงาน 5 ส ของหน่วยงาน  
2.11  สนับสนุนการจัดอบรมเชิงวิชาการของหน่วยงาน 
2.12  สนับสนุนงานเครือข่ายความร่วมมือ MOU ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
2.13  บริหารจัดการงบประมาณและจัดท าโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย 
 

3. งานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุและอาคารสถานที่ 
3.1 ออกแบบและวางระบบงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.2 รวบรวมความต้องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและวางแผนงานจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนของ

หน่วยงาน 
3.3 จัดท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) และราคากลาง ในการ

จัดซื้อจัดจ้างและด าเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (PR) 
3.4 จัดท าหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อจัดจ้าง  (PR) 
3.5 จัดท าเอกสารขออนุมัติรายการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการตามระบบ (ZAP) 
3.6 ด าเนินงานจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานงานตามวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

(พ.7) 
3.7 จัดท าเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องในการตรวจรับวัสดุที่โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประสานงาน

การด าเนินการต่าง ๆ ระหว่างผู้ควบคุมงาน , ผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ จัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับงานจัดซื้อจัดจ้าง 

3.8 ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง แบบฟอร์มอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.9 วางแผนบริหารจัดการงานทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานตามระบบงานของมหาวิทยาลัย  
     3.10 ควบคุมและติดตามการตรวจนับวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าไตรมาสและประจ าปี  แต่งตั้งคณะกรรมการ   

ตรวจนับพัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าปี 
3.11 ประสานงาน จัดท าเอกสาร หนังสือต่างๆ และอ านวยความสะดวกงานด้านอาคารสถานที่  เช่น 
อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้องพักนักกีฬา พ้ืนที่ส่วนกลางอ่ืนๆ ของหน่วยงาน 

      3.12 สนับสนุนงานระบบบันทึกข้อมูลนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 



4. งานการเงิน บัญชีและงานจัดหารายได้ 
4.1 วางแผนงานและออกแบบระบบงานที่เก่ียวข้องทางด้านเงินและบัญชี รวมถึงรายได้ของหน่วยงาน 
4.2 น าส่งรายได้ จัดท ารายงานส่งส่วนเงินและบัญชี และประสานออกใบเสร็จรับเงินเป็นประจ าทุกวัน 
4.3 งานกลั่นกรอง ตรวจสอบ เอกสารทางการเงินของงานหน่วยงาน  งานติดตาม ก ากับและรายงานผล

การยืมเงินทดรองของหน่วยงาน 
4.4 สรุปและรายงานด าเนินงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน  
4.5 วางแผนงานและออกแบบระบบงานที่เก่ียวข้องกับเงินรายได้ของหน่วยงาน เช่น  
แบบฟอร์ม เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บเอกสารรายได้  
4.6 สรุปและรายงานผลรายได้ประจ าเดือนของหน่วยงาน/ประจ าไตรมาสของหน่วยงาน 
4.7 งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย จัดท าเอกสารแจ้งหนี้ อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบารุง และค่าบริการของ

หน่วยงาน 
4.8 สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการที่มีรายได้ วางแผนและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

สิทธิประโยชน์ เช่น ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน  
4.9 บริหารจัดการงานบริการห้องพักนักกีฬาหน่วยงาน 

5. งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
5.1 รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการด้านสารสนเทศของหน่วยงาน   
5.2 ออกแบบและพัฒนางานด้านสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
5.3 งานสนับสนุนและติดตามการใช้งานระบบ จัดอบรมระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรในหน่วยงาน 
5.4 ออกแบบและผลิตสื่อสารสนเทศตามความต้องการของฝ่ายงานต่างๆ  หรือประสานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการออกแบบและผลิตสื่อสารสนเทศ 
5.5 งานสื่อสารองค์กร วางแผนและขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์ประจ าหน่วยงา 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบข่าว และสื่อออนไลน์ , 
Banner ประชาสัมพันธ์ อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

5.6 ดูแล ตอบกลับ และสร้างช่องทาง Social media (Facebook, Web, YouTube, Mail, และ Line 
เป็นต้น) ของหน่วยงาน 

5.7 จัดท าเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5.8 จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก 



ขอบข่ายภาระงาน ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. งานวิชาการและศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1.1 ด าเนินงานยกระดับวารสาร Asian Journal of Arts and Culture สู่วารสารระดับนานาชาติ 
TCI / ACI / Scopus และ ISI ตามล าดับ ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของบทความ รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบของวารสารให้มีมาตรฐานสากล จัดท าวารสารผ่านระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals 
Online : ThaiJO) 

1.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้สู่มาตรฐานระดับชาติ ประกอบด้วย 
หลักสูตรฝึกอบรมมโนราห์ และหลักสูตรฝึกอบรมหนังตะลุง ให้เป็นหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการ
รับรองจากกระทรวงวัฒนธรรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจะน ามาใช้เป็นต้นแบบในการฝึกอบรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาเป็นการอบรมในระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริม อนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

1.3 ศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โบราณคดีของแหล่งโบราณสถานตุมปังและ
แหล่งโบราณสถานอื่น ๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยสร้างความร่วมมือในการวิจัยระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก 

1.4 บริการข้อมูลวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา  
2. งานอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2.1 งานกิจกรรมเชิงประเพณี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการวลัยลักษณ์ลอยกระทง 
โครงการวลัยลักษณ์สงกรานต์...สืบสานประเพณี กิจกรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.2 งานกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า 
ร่วมกับชุมชนรายรอบ กิจกรรมให้ทานไฟ พิธีท าบุญทวดตุมปัง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและ
กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ 
   2.3 งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ในส่วนองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง รวมถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ส าหรับผู้ที่
สนใจเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน การวิจัย เป็นต้น  

2.4 งานบูรณาการภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ เช่น การเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ร่วมกับส านักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และศาสนาหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ 

 2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) วิเคราะห์และจัดท ารายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2.6 งานพัฒนาเว็บไซต์และภาพลักษณ์องค์กร  
2.7 งานสารนิทัศน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 



3) งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ 
3.1 งานขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตชั้นน าของ

ภาคใต้ โดยส่งเสริมและพัฒนางานนิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการถาวรภายในแหล่งเรียนรู้ฯ ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

3.2 งานยกระดับแหล่งโบราณสถานตุมปังให้ทันสมัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผ่านการจัดอบรมพัฒนาเยาวชนเป็นยุวมัคคุเทศก์เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น บริการน าชมแหล่งโบราณสถานตุมปัง การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์
และโบราณคดีในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง สื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทั้งไทยและอังกฤษ 
สื่ออินเทอร์เน็ต ตลอดจนพัฒนาแหล่งโบราณสถานในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ่ืนๆ เช่น 
โบราณสถานบ้านเนินอิฐ และวัดจันทร์ออก-จันทร์ตก เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์โบราณคดีท่ีส าคัญของภาคใต้ 

3.3 งานจัดอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ เพ่ือให้เกิดต้นแบบชุมชนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
    3.4 งานขับเคลื่อน SDG11 Sustainable Cities and Communities รับผิดชอบจัดท าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือประกอบการยื่นขอจัดอันดับ Times 
Higher Education Impact Rankings 
 3.5 สร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม



ขอบข่ายภาระงาน ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

1) งานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอน     
1.1 มีหน้าที่ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้านการเรียนการสอน และการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
1.2 มีหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัย ร่วมพัฒนาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเผยแพร่

งานวิชาการ 
1.3 จัดระบบเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงานและประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
หรือองค์กรที่มี MOU จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ   

1.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

2) งานทดสอบและเสริมเสร้างสมรรถภาพทางกาย 
2.1 มีหน้าที่ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
2.2 จัดระบบบริการห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย การใช้งาน การบ ารุงรักษา ตลอดจนการคิด

ค่าบริการแก่สังคม 
2.3 มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการการเสริมสร้างสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับนักศึกษา บุคลากร

และบุคคลภายนอก 
2.4 มีหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
2.5 มีหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬา 
2.6 มีหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับกลุ่มคนพิเศษ 
2.7 มีหน้าที่ในการก าหนดอัตราค่าบริการในการให้ค าแนะน าโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
2.8 จัดท าระบบบัญชีรายรับค่าบริการ 
 

3) งานบริการวิชาการ ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3.1 มีหน้าที่ในการบริการวิชาการและจัดฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา   
3.2 พัฒนาหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ขับเคลื่อนในการพัฒนาฝ่ายฯ  ให้

เป็นศูนย์กลางอบรมสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในภาคใต้สู่มาตรฐานระดับชาติ อาทิ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
เป็นต้น 

3.3 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคคล การเป็นโค้ชแบบมืออาชีพ ให้เป็น
หลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา อาทิ หลักสูตร
จากสถาบัน FIT รวมถึงพัฒนาเป็นการอบรมในระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นแนวทางในการเพ่ิมพูนองค์ความรู้
แบบอย่างยั่งยืนไร้ขีดจ ากัด 



3.4 บริการข้อมูลวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ ให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ 
อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  

3.5 งานพัฒนาเว็บไซต์และภาพลักษณ์องค์กร  
3.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

4) งานส่งเสริมการออกก าลังกายและฟื้นฟูสุขภาพ 
 4.1 จัดระบบการให้บริการห้องออกก าลังกาย ก าหนดแนวปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ  

4.2 จัดระบบในการเข้าใช้เครื่องมือในการออกก าลังกาย เครื่องมือห้องปฏิบัติการ  ห้องฟ้ืนฟูสุขภาพ 
การดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

4.3 ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องออกก าลังกายและเสริมสร้างสมรรถภาพอละห้องฟ้ืนฟู
สุขภาพ 

 4.4 ออกแบบเอกสาร แบบฟอร์มในการเข้าใช้บริการ การเข้าใช้งานโปรแกรมการออกก าลังกาย 
 4.5 จัดท าระบบบัญชีราย-รับค่าบริการ 
 4.6 จัดท ารายงานผู้มาใช้บริการแต่ละเดือน 
 4.7 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 4.8 จัดท าระบบครุภัณฑ์ของฝ่ายฯ  
 
 

 



ขอบข่ายภาระงาน ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการ 
 

1. งานสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน 
1)  มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการสอนภาคปฏิบัติ และสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชากีฬารวมทั้ง

การควบคุม ดูแล นักศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1.1)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และจัดระบบงานสนามกีฬาเพ่ือการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 
  1.2)  ด าเนินการจัดอบรม/สอนภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
  1.3)  ทดสอบภาคปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา เพื่อให้ได้กระบวนการและข้อมูล
ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  
  1.4)  ควบคุมและดูแลนักศึกษาขณะท าการฝึกภาคปฏิบัติให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามหลัก
ความปลอดภัยของการออกก าลังกาย 
  1.5)  ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่นักศึกษา 
  1.6) จัดท าขั้นตอนและวิธีการใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นของ ครุภัณฑ์ วัสดุ 
และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 
  1.7) เตรียมแบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ ด าเนินการประเมิน 
และสรุปผลการให้บริการ 
  1.8)  จัดท าสรุปผลการสนับสนุนรายวิชาปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบงานของสนามกีฬา 
 

2. งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ 
2) มีหน้าทีจ่ัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชากีฬา จัดกิจกรรมกีฬาพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือสุขภาพ 

กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ รวมถึงจัดฝึกอบรม / สัมมนาตามยุทธศาสตร์ด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่าย 
และจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.1) จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชากีฬา 
  2.2) จัดกิจกรรมกีฬาพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือสุขภาพ กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
    2.3) จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา ตามยุทธศาสตร์ด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย 

2.4) สร้างเครือข่าย และจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
   2.5) จัดท าสาระความรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพเพ่ือเผยแพร่ 

 

3) งานสนามและอุปกรณ์กีฬา 
3) มีหน้าที่ในการให้บริการ ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุง สนาม อาคารกีฬา อุปกรณ์ สิ่งอ านวย

ความสะดวกด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมใช้งานและยั่งยืน  รวมถึงการดูแลสภาพภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม ร่มรื่น  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 



 3.1) ให้บริการสนามและอุปกรณ์ ดูแล ควบคุม รักษา ปรับปรุงสนาม อาคารกีฬาและ      
ภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น พร้อมใช้ ได้มาตรฐานสากล และยั่งยืน 

 3.2) เตรียมความพร้อมของสนามกีฬาต่างๆ จัดหา ดูแล ควบคุม รักษา ปรับปรุง ครุภัณฑ์ 
วัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ รวมถึงดูแลความเรียบร้อยของระบบต่างๆ 
ของสนามกีฬา เช่น ระบบสาธารณูปโภค และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น 

 3.3) งานจัดท ามาตรฐานครุภัณฑ์การกีฬา วัสดุการกีฬา  
 รวบรวมเอกสารจากบริษัทต่างๆ และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือจัดท าคุณลักษณะเฉพาะ

ของครุภัณฑ์การกีฬา วัสดุการกีฬา และปรับปรุงสนามกีฬา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบพัสดุเพ่ือ
ประกอบการจัดซื้อ 
 
4) งานธุรการและพัฒนาธุรกิจ 

4) มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การบริการและอ านวยความสะดวกแก่ฝ่ายงานให้มีประสิทธิภาพ ดูแลและพัฒนาระบบวัสดุ อุปกรณ์ การเงิน
ภายในฝ่ายให้เกิดประสิทธิผล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 4.1) ดูแลงานสารบรรณของฝ่ายงาน 
 4.2) ดูแลและพัฒนาระบบการเงินภายในฝ่ายให้เกิดประสิทธิผล 
 4.3) ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย ยืมคืนพัสดุประจ าฝ่ายงาน 
 4.4) ดูแลการประชุมของฝ่ายงาน 
 4.5) งานจัดท า ดูแล ควบคุม ทะเบียนสมาชิก และอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง และ

ค่าบริการของฝ่ายงาน 
 4.6) งานรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ และสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ ของฝ่ายงาน 
 4.7) ก าหนด กรอบ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 


