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สวนที่ 1  
ขอมูลเบื้องตนของสํานักงานอธิการบดี  

 

1.  ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518  โดยมีหนาที่รับผิดชอบ  บริหารจัดการประสานงานและบรกิารเกี่ยวกับบุคลากร 
งบประมาณ  พัสดุ  ครุภณัฑ   และอาคารสถานที่ของวิทยาลยัครู  โดยเรยีกชือ่ในระยะแรกตาม พ.ร.บ. 
วิทยาลยัครู พ.ศ. 2518 วา "หัวหนาสาํนักงานอธิการ" เปนผูบริหารงานสูงสุด   

มีการจัดองคการภายในประกอบดวยฝายตางๆ รวม 11 ฝาย คือ 
 1. ฝายเลขานุการ 

  2. ฝายการเงิน 
3. ฝายการเจาหนาที ่
4. ฝายงานธุรการ 
5. ฝายประชาสัมพันธ 
6. ฝายพัสด ุ
7. ฝายยานพาหนะ 
8. ฝายสวัสดิการ 
9. ฝายอนามัยและสุขาภิบาล 
10. ฝายอาคารสถานที่ 
11. ฝายเอกสารการพิมพ 
ตอมาในป พ.ศ. 2538 (ราง) พระราชบญัญัติสถาบันราชภัฏเทพสตรี ไดผานความเห็นชอบ 

ของรัฐสภาและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 112 ตอนที่ 4 ก  ลงวันที่ 24 มกราคม 2538          
มีผลใหวิทยาลัยครูเทพสตรีเปลี่ยนเปน "สถาบันราชภัฏเทพสตรี" และมีการเปลี่ยนแปลงการแบงสวน
ราชการภายในสถาบันฯ โดยเฉพาะสํานักงานอธิการ  ไดเปลี่ยนเปน "สํานักงานอธิการบดี" และมี 
"ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี" เปนผูบริหารงานจนถึงปจจุบัน 
  รายนามผูเคยดาํรงตําแหนงบริหารสํานักงานอธิการบดี (2518 - ปจจุบัน) 
  1. นางสาระ การเวก   หัวหนาสํานักงานอธิการ 
  2. นายวัลลภ สวัสดิวัลลภ  หัวหนาสํานักงานอธิการ 
  3. ผศ.สุรพงษ ปนาทกูล  หัวหนาสํานักงานอธิการ 
  4. ผศ.วีระ มหาวิจติร  หัวหนาสํานักงานอธิการ 
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  5. นายกิตต ิ      สุขประเสริฐ  หัวหนาสํานักงานอธิการ 
  6. ผศ.สมศักดิ์      มากบุญ  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  7. นางอุทัยวรรณ     ตันหยง  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  8. ผศ.พัชรินทร        เอกจริยวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ในป พ.ศ. 2542 สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงการแบง 
สวนราชการของสถาบันราชภัฏเทพสตรีใหม  สําหรับสาํนักงานอธิการบดี ใหมี "สวนอํานวยการ" 
ดังนั้น สํานักงานอธกิารบดี  ในปจจุบนั จึงเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงจาก “ฝายตาง ๆ”  เปน 
สวนราชการ ดังนี ้
  1. สวนอํานวยการ 
  2. สวนบริหารงานบุคคล 
  3. สวนบริหารงานคลังและพสัดุ 
  4. สวนพัฒนาอาคารและสิ่งแวดลอม 
  5. สวนสวัสดกิาร  
  6. สวนประชาสัมพันธ 
  ในป พ.ศ. 2543  ไดมีการเพิ่มหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี อีก 1 หนวยงาน  
คือ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มีผูชวยศาสตราจารยพัทธนันท  พิมพทองงาม      เปน 
ผูอํานวยการสํานักงาน 
  ในป พ.ศ. 2544  ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี                  
1 หนวยงาน คือ สวนประชาสัมพันธ เปลี่ยนชื่อเปน ศูนยประชาสัมพันธ มี นางรัชชนก  สวนสีดา เปน
ผูอํานวยการศูนย 
  ในป พ.ศ. 2545  ไดมีการเพิ่มชื่อสวนพฒันาอาคารและสิ่งแวดลอม จากเดิมเปนสวน
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

ในป พ.ศ. 2547  (ราง)พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ ไดผานความเห็นชอบ 
ของรัฐสภาและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที ่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก  วันที่ 14  มิถุนายน  2547   
มีผลใหสถาบันราชภัฏเทพสตรี เปลี่ยนเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” และไดมีการเปลี่ยนแปลง
สวนราชการภายในของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะสํานักงานอธิการบด ีจะแบงสวนราชการเปนกอง ซ่ึงมี
สํานักวางแผนและพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการ และสํานักกิจการนักศึกษา มารวมเปนสวนราชการ
ภายในของสํานักงานอธิการบดี 
  ในป พ.ศ. 2548 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษาใหสํานักงาน
อธิการบดี แบงสวนราชการเปนกอง จํานวน 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการ
การศึกษา และกองพัฒนานกัศึกษา    
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ในป พ.ศ. 2551 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัด 
สํานักงานอธิการบดี ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน “สํานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ”  และในปเดียวกันไดมี
การยายสํานักงานอธิการบดี มาอยูที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ อาคาร 16   
โดยมีหองสํานักงานงานธุรการและสารบรรณ งานพัสดุ งานบริหารงานบุคคล งานคลัง  และ 
กองบริการการศึกษา อยู ที ่ชั ้น 1 หองสํานักงานงานสวัสดิการ งานประชุมและพิธีการ หองพัก
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
และรองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี อยูที่ชั้น 2 หองสํานักงานกองนโยบายและแผน อยูที่ชั้น 3  
งานวิน ัยและนิต ิการ  อยู ที ่ชั ้น  7 ยกเว น  งานอาคารสถานที ่และบริการ  /  หนวยยานพาหนะ  /                         
งานประชาสัมพันธ และกองพัฒนานักศึกษา   

ปจจุบันสํานักงานอธิการบดี นับเปนสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพันธกิจหลักสําคัญของมหาวิทยาลัยโดยรับผิดชอบดูแลใหบริการ
และดําเนินงานเกี่ยวกับงานประชุมและพิธีการ งานบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ งานพัสดุ     
งานธุรการและสารบรรณ งานสวัสดิการ งานคลัง งานประชาสัมพันธ งานอาคารสถานที่และบริการ     
งานวางแผนและติดตามประเมินผล งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
งานวิเทศสัมพันธ งานรับเขานักศึกษา งานบริการการศึกษา งานสงเสริมวิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา 
งานบริการและสวัสดิการ และงานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัยใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง 
สะดวก รวดเร็ว และมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได  จึงจําเปนอยางยิ่งที่สํานักงานอธิการบดี
จะตองกําหนดแผนพัฒนาหนวยงานใหเปนระบบ โดยกําหนดเปนระยะเวลาที่ชัดเจนแนนอนในการ
ที ่จะไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการที ่จะพัฒนาความพรอมที ่จะปฏิบัติงานทั ้งดาน
บุคลากร ระบบการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพื่องานบริการได
ตามเปาหมายและบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.  ปรชัญา  วิสัยทัศน  พนัธกิจสํานักงานอธิการบดี 
ปรัชญา 
  รับผิดชอบ  รอบรู  คูคุณธรรม  เลิศลํ้าดานบริการ 
วิสัยทัศน 
  สํานักงานอธิการบดี มีความพรอมทางดานบุคลากรและทรัพยากรสนับสนุนมี
ระบบงานที่ชัดเจนสามารถใหบริการและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจ 
  สํานักงานอธิการบดเีปนหนวยงานสนับสนนุพนัธกจิหลักสําคัญของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรีมีหนาที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยมี
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  รับผิดชอบ ดูแล เพื่อใหบริการและดาํเนินงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1.  ดําเนินการและใหบริการ งานสารบรรณ  งานประชมุ  งานยานพาหนะ  เพื่อใหการ
บริหารงานทั่วไปของมหาวทิยาลยั เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  ดําเนินการบริหารงานบุคคล ในดานจดัหา  จัดทําขอมลูเพื่อพัฒนาบคุลากร  งานนติิการ 
และใหบริการขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  3.  บริการและดําเนินงานบรหิารงานคลังและพัสดุ ใหเปนระบบถูกตอง เรียบรอย ตาม
ระเบียบขอบังคับของทางราชการดวยความประหยดัและรวดเร็ว 
  4.  จัดวางแผนและพัฒนาอาคารและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย ใหมภีูมิทัศนที่
สวยงาม สะอาด ทันสมัย  ตลอดจนใหบริการซอมบํารุง  รักษาความปลอดภัย และควบคุมการจราจร
ของมหาวิทยาลัยใหเกิดความเปนระเบยีบเรียบรอย 
  5.  จัดบริการดานสวัสดิการและกิจกรรมเพือ่รับรองของมหาวิทยาลัย 
  6.  ดําเนินงานประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัย
มีภาพลักษณอันนาประทับใจ 
  7.  ดําเนินงานดานการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวบรวมสถิติ  ขอมูล ใหเปนระบบ  
เพื่อเปนฐานขอมูลในการกําหนดนโยบาย  การบริหารงาน  และการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ
ตาง ๆ  ประสานงานและติดตามผลการจัดทําโครงการ  และการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามแผน 
  8.  ดําเนินการใหบริการดานสนับสนุนงานวิชาการ 
  9.  ดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวสงเสรมิ และพัฒนานักศึกษา เพื่อเพิ่มความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนและทองถ่ิน 
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3.  โครงสรางการบริหารงาน 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานสํานักงานอธิการบดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การแบงสวนงานในสํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

สํานักงานอธิการบด ี

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

สํานักงานประสานงาน 

บัณฑิตศึกษา 
สํานักงานมาตรฐาน 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี 
(ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักงานอธิการบดี 

 

กองกลาง 
 

กองนโยบายและแผน 
 

กองบริการการศึกษา 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
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การแบงสวนงานยอยในสํานักงานอธิการบดี 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

   1.งานประชุมและพิธีการ      1. งานธุรการ         1. งานธุรการ        1. งานธุรการ 
   2.งานบริหารงานบุคคล      2. งานวางแผนและ         2. งานรับเขานักศึกษา       2. งานกิจการนักศึกษา 
   3. งานวินัยและนิติการ          ติดตามประเมินผล        3. งานบริการการศึกษา         3. งานบริการและ 
   4. งานพัสดุ       3. งานวิเคราะหและ        4. งานสงเสริมวิชาการ           สวัสดิการ 
   5. งานธุรการและสารบรรณ         จัดทํางบประมาณ 
   6. งานสวัสดิการ       4. งานวิจัยสถาบันและ 
   7. งานคลัง           สารสนเทศ  
   8. งานประชาสัมพันธ      5. งานวิเทศสัมพันธ  
   9. งานอาคารสถานที่ 
        และบริการ 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานอธิการบดี 
(ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี) 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
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สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ตามโครงสรางใหมที่ชัดเจน  ดังนี ้
1.  กองกลาง  

1.1  งานประชมุและพิธีการ   
1.2  งานบริหารงานบุคคล  
1.3  งานวินยัและนิติการ  
1.4  งานพัสด ุ
1.5  งานธุรการและสารบรรณ 
1.6  งานสวัสดิการ  
1.7  งานคลัง 
1.8  งานประชาสัมพันธ  
1.9  งานอาคารสถานที่และบริการ   

2.  กองนโยบายและแผน  
 2.1  งานธุรการ  
 2.2  งานวางแผนและติดตามประเมินผล 
 2.3  งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ  
 2.4  งานวิจยัสถาบันและสารสนเทศ 
 2.5  งานวิเทศสัมพันธ  
3.  กองบริการการศึกษา  
 3.1  งานธุรการ 
 3.2  งานรับเขานักศึกษา 
 3.3  งานบริการการศึกษา  
 3.4  งานสงเสริมวิชาการ 
4.  กองพัฒนานักศึกษา 
 4.1  งานธุรการ  
 4.2  งานกิจกรรมนักศึกษา 
 4.3  งานบริการและสวัสดิการ  
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รายนามผูบรหิารในสํานักงานอธิการบด ี
1.  ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร  เอกจริยวงศ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
2.  ผูชวยศาสตราจารยอรรถวุฒิ  เนตรจินดา รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวสุภารัตน  สินสุวรรณ   ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกองกลาง 
4.  นางสาววนัเพ็ญ  เตะขันหมาก    ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
5.  นางศุภศร  จันทรโพธ์ิ    ปฏิบัตหินาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
6.  นางศรีไพร  วงษวาน    ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศกึษา  
 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้
  1.  กําหนดวัตถุประสงค  นโยบาย  และเปาหมายของหนวยงาน 
  2.  จัดใหมีแผนงานและโครงการของหนวยงาน 
  3.  จัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 4.  กํากับดแูลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 
  5.  บริหารงานโดยยดึหลักธรรมาภิบาล ใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูในทางที่ชอบ โดย
คํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 

6.  นิเทศและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน 
  7.  จัดระบบสารสนเทศของหนวยงานใหเปนปจจุบัน 
  8.  ดําเนินการประกันคณุภาพในหนวยงาน 
  9.  ประสานการจัดกิจกรรม  หรือการดําเนนิงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  10.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน  เพื่อการพัฒนาและการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป 
  11. จัดใหมีระบบและกลไกการดําเนนิงานที่โปรงใส  และตรวจสอบได 
  12. จัดทํารายงานประจําปเกีย่วกับการดําเนินงานกจิการของหนวยงานเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย   
  13. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามระเบียบ  และขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้
  1.  ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการในกรณทีี่ผูอํานวยการไมสามารถปฏิบัติงานได 
  2.  ปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
 
ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบด ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  
  1.  ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิฉัยส่ังการ ควบคุม ใหคําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุงแกไข  ติดตาม  ประเมินผล  และแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
กองกลาง 
  2.  พิจารณาอตัรากําลังเจาหนาที่ และงบประมาณ 
  3.  กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน 
  4.  พิจารณาตรวจสอบหนังสอืราชการตาง ๆ กอนเสนออธิการบดี 
 
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  
 .   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 3689 / 2549   ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2549 
เร่ือง แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการกอง ไดรับมอบหมายใหปฏิบัตหินาที่รับผิดชอบงาน 
ดังนี ้    
  1. กําหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงานภายในกองนโยบายและแผน  สรางความ
เขาใจในการทาํงาน  การประสานนโยบายของมหาวิทยาลัย สูการปฏิบัติ 
  2. กํากับ  ควบคุม ติดตาม ดูแล  ตรวจสอบ การดําเนนิงานของหนวยงานภายในกอง
นโยบายและแผนทุกงาน 
  3. กํากับดแูลการทํางานของแตละหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย และแผนที่วางไว 
  4. กํากับดแูลและตรวจสอบการทํางานของบุคลากรในกองนโยบายและแผน 
  5. สอนงาน ช้ีแนะ ใหคําปรกึษา และแกไขปญหา  ในสวนที่เกี่ยวของ 
  6. บริหารจัดการดานการเงิน งบประมาณ  บุคลากร 
  7. ควบคุม กํากับดูแลการจัดซื้อ-จัดจาง  การเบิกจาย ภายในกองนโยบายและแผน  และ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
  8. ดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
  9. ประสานการดําเนินงานที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนภายนอกมหาวทิยาลัย 
  10. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  11. ประสานและรวมมือในการจัดกจิกรรมกับทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย 
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  12. ดําเนินการตอบสนองการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
  13. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนราชการ  
  14. กํากับดแูลการใหบริการ  ประสานงาน แกบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ใหมีความถูกตองและพึงพอใจสูงสุด 
  15. ประสานการดําเนินงานจดัการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย เชน โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขต  ศนูยการศึกษาตางๆ  
  16. ใหความรวมมือ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ๆ  
  17. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย  
 
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา   สํานักงานอธิการบด ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  

1. จัดทําปฏิทินการศึกษาประจาํภาคการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  และระดับ 
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ  และภาคพิเศษ  (กศ.บป.) 

2.  จัดทําปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาเขาใหมตลอดปการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  
ภาคปกติ  และภาคพิเศษ  (กศ.บป.) 

3.   ตรวจสอบคูมือนกัศึกษา   ระดับปริญญาตรี  ภาคปกต ิ และภาคพเิศษ  (กศ.บป.)   
    4.  ประสานงานการปฏิบัติงานในโครงการที่เกี่ยวกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย        

5.  ลงนามหนงัสือเขา  และมอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบ  
6.  สรุปประเด็น  แสดงความเห็น   ลงนามหนังสือออก  
7.   การวางแผน  ควบคุม  และตรวจสอบดานงบประมาณ    
8.  จัดทําแผนปฏิบัติการ 
9.  จัดทําแบบขอตั้งงบประมาณเงินรายไดจากการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
10.  จัดทําประกันคุณภาพภายในของสํานกังานอธิการบด ี 
11.  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
12.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน 
13.  ประชุมการปฏิบัติงานภายในกองบริการการศึกษา 

  14.   ดูแล  ควบคุม  มอบหมายงาน  ส่ังการ  แกไขปญหา  ใหคําแนะนํา  สอนงานและ
พัฒนางานดานการปฏิบัติงานภายในกองบริการการศึกษา   
               15.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดงันี้  
1. ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  วางแผนการดําเนินงานและการปฏิบัติงานของ 

เจาหนาทีใ่นกองพัฒนานักศกึษา 
2. ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาเกีย่วกับการปฏิบัติงานขององคการ 

บริหารนักศึกษา ภาคปกต ิ และภาค  กศ.บป. 
3. ติดตอ  ประสานงานการปฏบิัติที่เกี่ยวกับหนวยงานภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องงานประจํา  และงานเฉพาะกิจ 
4. กํากับ  ดูแล  วางแผน  และตรวจสอบเกีย่วกับการใชงบประมาณประจําป   

การตั้งงบประมาณของกองพัฒนานักศกึษา 
5. ควบคุม  ดูแลเกี่ยวกับการใชเงินกิจกรรมของนักศึกษา  ทั้งของมหาวทิยาลัยฯ   

และของหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนงบประมาณ 
6. ควบคุม  ดูแล  เกี่ยวกับทนุการศึกษาของนกัศึกษา 
7. เขารวมประชมุเกี่ยวกับงานในหนาที ่ และงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 
4.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี คือ เพื่อ

ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ตามระบบและกลไกที่ มหาวิทยาลัยฯ ได

กําหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสํานักงานอธิการบดีไดทราบสถานภาพที่แทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทาง

และพัฒนาคุณภาพตามผูประเมินและหนวยงานที่รับการประเมินจําเปนตองกําหนดบทบาทและหนาที่

ของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ทั้งนี้สํานักงานอธิการบดี 

ตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายในใหเสร็จกอนสิ้นปการศึกษาเพื่อประโยชนในการ

พัฒนาคุณภาพงานบริการของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 

  1.1 เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการ

ใหบริการไดทันในปการศึกษาถัดไปและตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม 

  1.2 เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในสง

ใหมหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ  จะไดจัดทําการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมจัดสงตอไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นป

การศึกษาของแตละสถาบัน  
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  เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาไดประโยชนดังที่กลาวมาแลวขางตนจึงควรมี  

แนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพ 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ     

การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล(Do) การประเมินคุณภาพ(Check) และการเสนอแนวทาง   

การปรับปรุง (Act)โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  P = กิจกรรมขอที่ 1 เร่ิมกระบวนการตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอน

หนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผน  

  D = กิจกรรมขอที่ 2 ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนป

การศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป)  

  C = กิจกรรมขอที่ 3 – 8 ประเมินกระบวนการการประกันคุณภาพในระดับภาค คณะ 

สถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป (เนื่องจาก สมศ. กําหนดใหมีการเก็บ

ขอมูลในรอบปการศึกษา ตั้งแตเดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ซ่ึงเปนรอบปการศึกษา)  

  A = กิจกรรมขอที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินทีม

หรือคณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา นําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา

ทําแผนกลยุทธประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช

งบประมาณกลางปก็ได  

  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบงชี้หรือเกณฑการประเมิน 

สํานักงานอธิการบดี จะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี ไดรับทราบและปฏิบัติโดย

ทั่วกัน เพราะตองเก็บขอมูลยอนหลังตั้งแตเดือนมิถุนายนที่ผานมา 
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