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ส่วนที ่1  
ข้อมูลเบือ้งต้นของสํานักงานอธิการบด ี 

 

1.  ประวตัิความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัราชภฏั

เทพสตรี  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั วทิยาลยัครู  

พ.ศ. 2518  โดยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ  บริหารจดัการ

ประสานงานและบริการเก่ียวกบับุคลากร  งบประมาณ  

พสัดุ  ครุภณัฑ ์  และอาคารสถานท่ีของวทิยาลยัครู  โดย

เรียกช่ือในระยะแรกตาม พ .ร.บ. วทิยาลยัครู  พ.ศ. 2518 วา่   

"หวัหนา้สาํนกังานอธิการ " เป็นผูบ้ริหารงานสูงสุดมีการ

จดัองคก์ารภายในประกอบดว้ยฝ่ายต่างๆ รวม 11 ฝ่าย คือ 

1. ฝ่ายเลขานุการ    2. ฝ่ายการเงิน 

3. ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี   4. ฝ่ายงานธุรการ 

5. ฝ่ายประชาสัมพนัธ์   6. ฝ่ายพสัดุ 

7. ฝ่ายยานพาหนะ   8. ฝ่ายสวสัดิการ 

9. ฝ่ายอนามยัและสุขาภิบาล  10. ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

11. ฝ่ายเอกสารการพิมพ ์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 (ร่าง) พระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏั ไดผ้า่นความเห็นชอบของ 

รัฐสภาและไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 112 ตอนท่ี 4 ก  ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2538 มีผลให้

วทิยาลยัครูเทพสตรีเปล่ียนเป็น "สถาบนัราชภฏัเทพสตรี " และมีการเปล่ียนแปลงการแบ่งส่วนราชการ

ภายในสถาบนัฯ โดยเฉพาะสาํนกังานอธิการ  ไดเ้ปล่ียนเป็น "สาํนกังานอธิการบดี" และมี "ผูอ้าํนวยการ

สาํนกังาน-อธิการบดี" เป็นผูบ้ริหารงานจนถึงปัจจุบนั 

  รายนามผูเ้คยดาํรงตาํแหน่งบริหารสาํนกังานอธิการบดี (2518 - ปัจจุบนั) 

   1. นางสาระ การเวก   หวัหนา้สาํนกังานอธิการ 

   2. นายวลัลภ สวสัดิวลัลภ  หวัหนา้สาํนกังานอธิการ 

   3. ผศ.สุรพงษ ์ ปนาทกลู  หวัหนา้สาํนกังานอธิการ 

   4. ผศ.วรีะ มหาวจิิตร  หวัหนา้สาํนกังานอธิการ 

   5. นายกิตติ สุขประเสริฐ  หวัหนา้สาํนกังานอธิการ 

   6. ผศ.สมศกัด์ิ มากบุญ   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 
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   7. นางอุทยัวรรณ     ตนัหยง  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

   8. ผศ.พชัรินทร์        เอกจริยวงศ ์  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

  ในปี พ .ศ. 2542 สาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั ไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงการแบ่ง   

ส่วนราชการของสถาบนัราชภฏัเทพสตรีใหม่  สาํหรับสาํนกังานอธิการบดี ใหมี้ "ส่วนอาํนวยการ " 

ดงันั้น สาํนกังานอธิการบดี  ในปัจจุบนั จึงเสนอใหมี้การเ ปล่ียนแปลงจาก “ฝ่ายต่าง  ๆ”  เป็นส่วน

ราชการ ดงัน้ี 

   1. ส่วนอาํนวยการ 

   2. ส่วนบริหารงานบุคคล 

   3. ส่วนบริหารงานคลงัและพสัดุ 

   4. ส่วนพฒันาอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

   5. ส่วนสวสัดิการ  

   6. ส่วนประชาสัมพนัธ์ 

  ในปี พ .ศ. 2543  ไดมี้การเพิ่มหน่วยงานในสาํนกังานอ ธิการบดี อีก 1 หน่วยงาน คือ 

สาํนกังานประกนัคุณภาพการศึกษา มีผูช่้วยศาสตราจารยพ์ทัธนนัท ์ พิมพท์องงาม เป็นผูอ้าํนวยการ

สาํนกังาน  

  ในปี พ .ศ. 2544  ไดมี้การเปล่ียนแปลงช่ือหน่วยงานในสาํนกังานอธิการบดี 1 

หน่วยงาน คือ ส่วนประชาสัมพนัธ์ เปล่ียนช่ือเป็น ศูนยป์ระชาสัมพั นธ์ มี นางรัชชนก  สวนสีดา เป็น

ผูอ้าํนวยการศนูย ์

  ในปี พ.ศ. 2545  ไดมี้การเพิ่มช่ือส่วนพฒันาอาคารและส่ิงแวดลอ้ม จากเดิมเป็นส่วน

พฒันาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 

ในปี พ .ศ. 2547  (ร่าง)พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั ไดผ้า่นความเห็นชอบของ  

รัฐสภาและไดป้ระกาศในรา ชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 121 ตอนพเิศษ 23 ก  วนัท่ี 14  มิถุนายน  2547  มีผล

ใหส้ถาบนัราชภฏัเทพสตรี เปล่ียนเป็น “มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี ” และไดมี้การเปล่ียนแปลง ส่วน

ราชการภายในของมหาวทิยาลยัฯ โดยเฉพาะสาํนกังานอธิการบดี จะแบ่งส่วนราชการเป็นกอง ซ่ึงมี

สาํนกัวางแผนแล ะพฒันา สาํนกัส่งเสริมวชิาการ  และสาํนกักิจการนกัศึกษา มารวมเป็นส่วนราชการ

ภายในของสาํนกังานอธิการบดี 

  ในปี พ .ศ. 2548 ไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษาใหส้าํนกังาน

อธิการบดี แบ่งส่วนราชการเป็นกอง จาํนวน 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการ

การศึกษา และกองพฒันานกัศึกษา    

ในปี พ .ศ. 2551 สาํนกังานประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกดั

สาํนกังานอธิการบดี ไดมี้การเปล่ียนช่ือเป็น “สาํนกัมาตรฐานและประกนัคุณภาพ”  และในปีเดียวกนัได้
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มีการยา้ยสาํนกังานอธิการบดี มาอยูท่ี่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 หรือ อาคาร 16   

โดยมีหอ้งสาํนกังานงานธุรการและสารบรรณ งานพสัดุ งานบริหารงานบุคคล งานคลงั และกองบริการ -

การศึกษา อยูท่ี่ชั้น 1 หอ้งสาํนกังานงานสวสัดิการ งานประชุมและพิธีการ หอ้งพกัอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูช่้วยอธิการบดี ผูอ้าํนวยการกองกลาง ผูอ้าํ นวยการสาํนกังานอธิการบดี และรองผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานอธิการบดี อยูท่ี่ชั้น 2 หอ้งสาํนกังานกองนโยบายและแผน อยูท่ี่ชั้น 3  งานวนิยัและนิติการ  

อยูที่ช่ั้น 7 ยกเวน้ งานอาคารสถานท่ีและบริการ / ส่วนยานพาหนะ / งานประชาสัมพนัธ์  และกอง-

พฒันานกัศึกษา   

  ในปี พ .ศ. 2553 ในการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี คร้ังท่ี 2 / 2553 เม่ือ

วนัท่ี 19  กุมภาพนัธ์  2553 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรีมีมติเห็นชอบประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏั      

เทพสตรี เร่ือง การจดัตั้งกองคลงั และการแบ่งส่วนราชการในกองคลงั ดงัน้ี 1) งานธุรการ 2) งาน

การเงินงบประมาณ 3) งานงบประมาณเงินรายได ้4) งานบญัชี  5) งานพสัดุ     

ปัจจุบนัสาํนกังานอธิการบดี นบัเป็นส่วนราชการของมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  ท่ีมี

หนา้ท่ีรับผดิชอบในการสนบัสนุนพนัธกิจหลกัสาํคญัของมหาวทิยาลยัโดยรับผดิชอบดูแลใหบ้ริการ     

และ ดาํเนินงานเก่ียวกบังานบุคลา กร งานนิติการ งานคลงั งานพสัดุ งานพฒันา อาคาร  สถานท่ี             

และส่ิงแวดลอ้ม งานสารบรรณ งานประชุม งานยานพาหนะ งานสวสัดิการ งานประชาสัมพนัธ์         

งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานพฒันานกัศึกษา และงานบริหารทัว่ไปของ

มหาวทิยาลยัให้ เป็นไปดว้ยความเรียบร้ อยถูกตอ้ง สะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีสาํนกังานอธิการบดีจะตอ้งกาํหนดแผนพฒันาหน่วยงานใหเ้ป็นระบบ 

โดยกาํหนดเป็นระยะเวลาท่ีชดัเจนแน่นอนในการท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจาก มหาวทิยาลยัในการท่ีจะ

พฒันาความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานทั้ง ดา้นบุคลากร ระบบการปฏิบติังาน  ระบบสารสนเทศ และการนาํ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชเ้พื่องานบริการไดต้ามเป้าหมายและบงัเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.  ปรัชญา  วสัิยทศัน์  พนัธกจิสํานักงานอธิการบด ี

 รับผดิชอบ  รอบรู้  คู่คุณธรรม  เลิศลํ้าดา้นบริการ 

ปรัชญา 

 สาํนกังานอธิการบดี  มีความพร้อมทางดา้นบุคลากร มีระบบงานท่ีชดัเจน สามารถใหบ้ริการ 

และสนบัสนุนการบริหารงานของมหาวทิยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วสัิยทศัน์ 

 สาํนกังานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานสนบัสนุนพนัธกิจหลกัสาํคญัของมหาวทิยาลยัราชภฏั     

เทพสตรี มีหนา้ท่ีบริหารจดักา รและรับผดิชอบ ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ .ศ.2547      

โดยผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี รับผดิชอบ ดูแล เพื่อใหบ้ริการและดาํเนินงาน ดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

พนัธกจิ 

1. ดาํเนินการใหบ้ริการและงานบริหารทัว่ไป  เพื่อเอ้ืออาํนวยใหห้น่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั สามารถปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

2. ประสานนโยบายสู่การปฏิบติั รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล และดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันา

มหาวทิยาลยัระยะต่างๆ การจดัสรรทรัพยากร การติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบ วจิยั

สถาบนั ดาํเนินงานวเิทศสัมพนัธ์ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพื่อการ พฒันาและ

บริหารจดัการมหาวทิยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ดาํเนินการใหบ้ริการดา้นสนบัสนุนงานวชิาการ 

4. ส่งเสริม สนบัสนุนการจดักิจกรรมนกัศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวติและศกัยภาพของ

นกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์และจดับริการและสวสัดิการเพื่อเอ้ืออาํนวยต่อ

นกัศึกษาใหมี้ความพร้อมทางการศึกษา 

5. มุ่งพฒันาระบบบริหารจดัการดา้นการคลงั ใหมี้ความโปร่งใส เป็นธรรม ใหบ้ริการดา้น

งบประมาณ การเงิน บญัชี และพสัดุของมหาวทิยาลยัฯ กาํกบัและควบคุมงบประมาณการ

เบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ตามแผนงาน ผลผลิตและโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผล ตรวจสอบได ้เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัฯ ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์  

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพโดย

ยดึหลกัธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 

2. ปรับปรุงและเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการ เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่หน่วยงานใน

มหาวทิยาลยัสามารถปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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3. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

4. พฒันาบุคลากรและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

2. เร่งปรับปรุงการบริการใหมี้ประสิทธิภาพ 

3. พฒันาระบบการบริหารจดัการสาํนกังานอธิการบดี 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาความพร้อมของบุคลากร และทรัพยากรเพื่อการ

ปฏิบติังานตามพนัธกิจ 

 

 

3.  โครงสร้างการบริหารงาน 

แผนภูมโิครงสร้างการบริหารงานสํานักงานอธิการบดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

สาํนกังานอธิการบดี 

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพฒันานกัศึกษา 

สาํนกังานประสานงาน 

บณัฑิตศึกษา 

สาํนกังานมาตรฐาน 

และประกนัคุณภาพการศึกษา 

กองคลงั 
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การแบ่งส่วนงานในสํานักงานอธิการบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบ่งส่วนงานย่อยในสํานักงานอธิการบด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานอธิการบดี 

(ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี) 

 

 

 
คณะกรรมการประจาํ 

สาํนกังานอธิการบดี 

 

กองกลาง 

 

กองนโยบายและแผน 

 

กองบริการการศึกษา 

 

กองพฒันานกัศึกษา 

สาํนกังานอธิการบดี 

(ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี) 

 

 

 
คณะกรรมการประจาํ 

สาํนกังานอธิการบดี 

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพฒันานกัศึกษา 

 

กองคลงั 

กองคลงั 

1. งานประชุมและพิธีการ 

2. งานบริหารงานบคุคล  

3. งานวินยัและนิติการ 

4. งานธุรการและ         

สารบรรณ 

5. งานสวสัดิการ 

6. งานประชาสมัพนัธ์  

7. งานอาคารสถานท่ีและ

  

1. งานธุรการ 

2. งานวางแผนและติดตาม

ประเมินผล 

3. งานวิเคราะห์และจดัทาํ

งบประมาณ 

4. งานวิจยัสถาบนัและ

สารสนเทศ 

5. งานวิเทศสมัพนัธ์  

1. งานธุรการ 

2. งานรับเขา้นกัศึกษา   

3. งานบริการการศึกษา 

4. งานส่งเสริมวิชาการ  

1. งานธุรการ 

2. งานกิจการนกัศึกษา    

3. งานบริการและ

สวสัดิการ  

1. งานธุรการ 

2. งานการเงินงบประมาณ    

3. งานงบประมาณเงิน

รายได ้ 

4. งานบญัชี  

5. งานพสัดุ  



 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกังานอธิการบดี ปีการศึกษา 2552   

 

 7 

 

สาํนกังานอธิการบดี ประกอบดว้ยหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างใหม่ท่ีชดัเจน  ดงัน้ี  

1.  กองกลาง  

1.1  งานประชุมและพิธีการ   

1.2  งานบริหารงานบุคคล  

1.3  งานวนิยัและนิติการ  

1.4  งานธุรการและสารบรรณ 

1.5  งานสวสัดิการ  

1.6  งานประชาสัมพนัธ์  

1.7  งานอาคารสถานท่ีและบริการ   

2.  กองนโยบายและแผน  

 2.1  งานธุรการ  

 2.2  งานวางแผนและติดตามประเมินผล 

 2.3  งานวเิคราะห์และจดัทาํงบประมาณ  

 2.4  งานวจิยัสถาบนัและสารสนเทศ 

 2.5  งานวเิทศสัมพนัธ์  

3.  กองบริการการศึกษา  

 3.1  งานธุรการ 

 3.2  งานรับเขา้นกัศึกษา 

 3.3  งานบริการการศึกษา  

 3.4  งานส่งเสริมวชิาการ 

4.  กองพฒันานกัศึกษา 

 4.1  งานธุรการ  

 4.2  งานกิจกรรมนกัศึกษา 

 4.3  งานบริการและสวสัดิการ  

  5.  กองคลงั 

   5.1  งานธุรการ 

   5.2  งานการเงินงบประมาณ 

   5.3  งานงบประมาณเงินรายได ้ 

   5.4  งานบญัชี  

   5.5  งานพสัดุ  
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รายนามผู้บริหารในสํานักงานอธิการบดี 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ชัรินทร์  เอกจริยวงศ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

2.  นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผูอ้าํนวยการกองกลาง 

3.  นางสาววนัเพญ็  เตะ๊ขนัหมาก    ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน 

4.  นางศุภศร  ยนิดีสุข     ผูอ้าํนวยการกองบริการการศึกษา 

5.  นางศรีไพร  วงษว์าน    ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา  

6.  นางภคัจิรา  แท่นทอง     ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา  

 

ผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบดีมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบดังนี้ 

  1.  กาํหนดวตัถุประสงค ์ นโยบาย  และเป้าหมายของหน่วยงาน 

  2.  จดัใหมี้แผนงานและโครงการของหน่วยงาน 

  3.  จดัใหมี้คู่มือการปฏิบติังานของหน่วยงาน 

 4.  กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน ใหมี้ประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล 

  5.  บริหารงานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล ใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํท่ีมีอยูใ่นทางท่ีชอบ โดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของมหาวทิยาลยัเป็นหลกั 

6.  นิเทศและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน 

  7.  จดัระบบสารสนเทศของหน่วยงานใหเ้ป็นปัจจุบนั 

  8.  ดาํเนินการประกนัคุณภาพในหน่วยงาน 

  9.  ประสานการจดักิจกรรม  หรือการดาํเนินงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  10.  ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน  เพื่อการพฒันาและการ

พจิารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจาํปี 

  11. จดัใหมี้ระบบและกลไกการดาํเนินงานท่ีโปร่งใส  และตรวจสอบได ้

  12. จดัทาํรายงานประจาํปีเก่ียวกบัการดาํเนินงานกิจการของหน่วยงานเพื่อเสนอต่อมหาวทิยาลยั   

  13. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามระเบียบ  และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 

รองผู้อาํนวยการสํานักงานอธิการบดีมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบดังนี้ 

  1.  ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูอ้าํนวยการในกรณีท่ีผูอ้าํนวยการไม่สามารถปฏิบติังานได้ 

  2.  ปฏิบติังานตามท่ีผูอ้าํนวยการมอบหมาย 
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ผู้อาํนวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบดังนี ้ 

  1.  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วนิิจฉยัสั่งการ ควบคุม ใหค้าํปรึกษา

แนะนาํ ปรับปรุงแกไ้ข  ติดตาม  ประเมินผล  และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานของบุคลากรใน

กองกลาง 

  2.  พิจารณาอตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ี และงบประมาณ 

  3.  กาํหนดนโยบายในการปฏิบติังาน 

  4.  พิจารณาตรวจสอบหนงัสือราชการต่าง ๆ ก่อนเสนออธิการบดี  

 

ผู้อาํนวยการกองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี มีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบดังนี ้ 

 .   ตามคาํสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี ท่ี 3689 / 2549   ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2549 

เร่ือง แต่งตั้งผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีรับผดิชอบงาน 

ดงัน้ี     

  1. กาํหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบติังานภายในกองนโยบายและแผน  สร้างความ

เขา้ใจในการทาํงาน  การประสานนโยบายของมหาวทิยาลยั สู่การปฏิบติั 

  2. กาํกบั  ควบคุม ติดตาม ดูแล  ตรวจสอบ การดาํเนินงานของหน่วยงานภายในกอง

นโยบายและแผนทุกงาน 

  3. กาํกบัดูแลการทาํงานของแต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และแผนท่ีวางไว้ 

  4. กาํกบัดูแลและตรวจสอบการทาํงานของบุคลากรในกองนโยบายและแผน 

  5. สอนงาน ช้ีแนะ ใหค้าํปรึกษา และแกไ้ขปัญหา  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  6. บริหารจดัการดา้นการเงิน งบประมาณ  บุคลากร 

  7. ควบคุม กาํกบัดูแลการจดัซ้ือ-จดัจา้ง  การเบิกจ่าย ภายในกองนโยบายและแผน  และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  8. ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

  9. ประสานการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบังานนโยบายและแผนภายนอกมหาวทิยาลยั 

  10. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

  11. ประสานและร่วมมือในการจดักิจกรรมกบัทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยั 

  12. ดาํเนินการตอบสนองการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการ

ปฏิบติังานของมหาวทิยาลยั 

  13. ลดขั้นตอนการปฏิบติังานตามคาํรับรองการปฏิบติังานของส่วนราชการ  

  14. กาํกบัดูแลการใหบ้ริการ  ประสานงาน แก่บุคลากรภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั ใหมี้ความถูกตอ้งและพึงพอใจสูงสุด 
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  15. ประสานการดาํเนินงานจดัการศึกษาภายนอกมหาวทิยาลยั เช่น โครงการจดัตั้ง

วทิยาเขต  ศูนยก์ารศึกษาต่างๆ  

  16. ใหค้วามร่วมมือ  หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนๆ  

  17. ปฏิบติังานอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 

ผู้อาํนวยการกองบริการการศึกษา   สํานักงานอธิการบดี มีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบดังนี ้ 

1. จดัทาํปฏิทินการศึกษาประจาํภาคการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  และระดบั 

บณัฑิตศึกษา ภาคปกติ  และภาคพิเศษ  (กศ.บป.) 

2.  จดัทาํปฏิทินการรับสมคัรนกัศึกษาเขา้ใหม่ตลอดปีการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  

ภาคปกติ  และภาคพิเศษ  (กศ.บป.) 

3.   ตรวจสอบคู่มือนกัศึกษา   ระดบัปริญญาตรี  ภาคปกติ  และภาคพิเศษ  (กศ.บป.)   

    4.  ประสานงานการปฏิบติังานในโครงการท่ีเก่ียวกบัหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั        

5.  ลงนามหนงัสือเขา้  และมอบหมายงานใหก้บัผูรั้บผดิชอบ  

6.  สรุปประเด็น  แสดงความเห็น   ลงนามหนงัสือออก  

7.   การวางแผน  ควบคุม  และตรวจสอบดา้นงบประมาณ    

8.  จดัทาํแผนปฏิบติัการ 

9.  จดัทาํแบบขอตั้งงบประมาณเงินรายไดจ้ากการจดัการทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั 

10.  จดัทาํประกนัคุณภาพภายในของสาํนกังานอธิการบดี  

11.  รายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 

12.  ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน 

13.  ประชุมการปฏิบติังานภายในกองบริการการศึกษา 

  14.   ดูแล  ควบคุม  มอบหมายงาน  สั่งการ  แกไ้ขปัญหา  ใหค้าํแนะนาํ  สอนงานและ

พฒันางานดา้นการปฏิบติังานภายในกองบริการการศึกษา   

               15.  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

ผู้อาํนวยการกองพฒันานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี มีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบดังนี ้ 

1. ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  วางแผนการดาํเนินงานและการปฏิบติังานของ 

เจา้หนา้ท่ีในกองพฒันานกัศึกษา 

2. ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานขององคก์าร 

บริหารนกัศึกษา ภาคปกติ  และภาค  กศ.บป. 
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3. ติดต่อ  ประสานงานการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัหน่วยงานภายในและภายนอก 

มหาวทิยาลยัฯ ในเร่ืองงานประจาํ  และงานเฉพาะกิจ 

4. กาํกบั  ดูแล  วางแผน  และตรวจสอบเก่ียวกบัการใชง้บประมาณประจาํปี   

การตั้งงบประมาณของกองพฒันานกัศึกษา 

5. ควบคุม  ดูแลเก่ียวกบัการใชเ้งินกิจกรรมของนกัศึกษา  ทั้งของมหาวทิยาลยัฯ   

และของหน่วยงานภายนอกท่ีใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ 

6. ควบคุม  ดูแล  เก่ียวกบัทุนการศึกษาของนกัศึกษา 

7. เขา้ร่วมประชุมเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี  และงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

 

ผู้อาํนวยการกองคลงั สํานักงานอธิการบดี มีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบดังนี ้ 

  1.  ควบคุม กาํกบั ดูแลและตรวจสอบงานเบิกจ่ายเงิน รับเงิน นาํส่งเงิน การเก็บรักษา

เงิน และเอกสารแทนการเงิน งานตรวจสอบใบสาํคญั งานเบิกเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนและเงินอ่ืน 

ๆ งานเบิกจ่าย การขอรับเงินบาํเหน็จบาํนาญ และงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ  

  2.  ควบคุม กาํกบั ดูแล และตรวจสอบการจดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงิน งานการ

จดัทาํบญัชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมรายรับและรายจ่ายทุกประเภท งานการตรวจสอบจดัสรรเงิน

รายได ้งานคุมทะเบียนหลกัประกนัสัญญาและงานเบิกถอนเงินธนาคาร งานบญัชีเงินฝากธนาคาร งาน

จดัทะเบียนคุมและการรักษาฎีกาท่ีเบิกจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

  3.  ควบคุม กาํกบั ดูแลและตรวจสอบงานการจดัซ้ือ จดัจา้ง และการจดัหาพสัดุ 

ครุภณัฑ ์และส่ิงก่อสร้าง งานซ่อมแซมบาํรุงรักษาพสัดุ ครุภณัฑ ์และส่ิงก่อสร้าง งานทะเบียนคุมพสัดุ 

งานควบคุมตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุ การจาํหน่ายพสัดุ ครุภณัฑเ์ส่ือมสภาพ  

  4.  ติดต่อ ประสานงานการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยัฯ ในเร่ืองงานประจาํ และงานเฉพาะกิจ  

  5.  กาํกบั ดูแล และใหค้าํแนะนาํ การรับ – จ่ายเงิน ของมหาวทิยาลยัฯ ทุกประเภท  

  6.  ดูแล ควบคุม มอบหมายงาน สั่งการ แกไ้ขปัญหา ใหค้าํแนะนาํ สอนงาน และพฒันา

งานดา้นการปฏิบติังานภายในกองคลงั  

  7.  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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4.  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  จุดมุ่งหมายของการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายในของสาํนกังานอธิการบดี คือ เพื่อ

ตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงานของสาํนกังานอธิการบดี ตามระบบและกลไกท่ี มหาวทิยาลยัฯ ได้

กาํหนดข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหส้าํนกังานอธิการบดีไดท้ราบสถานภาพท่ีแทจ้ริง อนัจะนาํไปสู่การกาํหนดแนวทาง

และพฒันาคุณภาพตามผูป้ระเมินแ ละหน่วยงานท่ีรับการประเมินจาํเป็นตอ้งกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ี

ของตนเองอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบับทบญัญติัแห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และ

วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ .ศ.2546 ทั้งน้ีสาํนกังานอธิการบดี 

ตอ้งวางแผนจดักระบวนการประเมิ นคุณภาพภายในใหเ้สร็จก่อนส้ินปีการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการ

พฒันาคุณภาพงานบริการของสาํนกังานอธิการบดี ดงัน้ี 

  1.1 เพื่อใหส้ามารถนาํผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปใชป้รับปรุงและพฒันาการ

ใหบ้ริการไดท้นัในปีการศึกษาถดัไปและตั้งงบประมาณไดท้นัก่อนเดือนตุลาคม 

  1.2 เพือ่ใหส้ามารถจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในส่ง

ให้มหาวทิยาลยัฯ และมหาวทิยาลยัฯ  จะไดจ้ดัทาํการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมจดัส่งต่อไปยงั

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ภายใน 120 วนั นบัจากวนัส้ินปี

การศึกษาของแต่ละสถาบนั  

  เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาไดป้ระโยชน์ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จึงควรมี  

แนวทางการจดักระบวนการประเมินคุณภาพ 4 ขั้นตอนตามระบบการพฒันาคุณภาพ PDCA คือ     

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

การปรับปรุง (Act)โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  P = กิจกรรมขอ้ท่ี 1 เร่ิมกระบวนการตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา โดยนาํผลการประเมินปีก่อน

หนา้น้ีมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน  

  D = กิจกรรมขอ้ท่ี 2 ดาํเนินงานและเก็บขอ้มูลบนัทึกผลการดาํเนินงานตั้งแต่ตน้ปี

การศึกษา คือเดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถดัไป)  

  C = กิจกรรมขอ้ท่ี 3 – 8 ประเมินกระบวนการการประกนัคุณภาพในระดบัภาค คณะ 

สถาบนั ระหวา่งเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปีการศึกษาถดัไป (เน่ืองจาก สมศ . กาํหนดใหมี้การเก็บ

ขอ้มูลในรอบปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ซ่ึงเป็นรอบปีการศึกษา)  
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  A = กิจกรรมขอ้ท่ี 9 วางแผนปรับปรุงและดาํเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินทีม

หรือคณะกรรมการบริหารของสถาบนัอุดมศึกษา นาํขอ้เสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดาํเนินงาน (รวมทั้งขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั) มา

ทาํแผนกลยทุธ์ประจาํปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถดัไป หรือจดัทาํโครงการพฒันาและเสนอใช้

งบประมาณกลางปีก็ได ้ 

  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบประกนัคุณภาพหรือตวับ่งช้ีหรือเกณฑก์ารประเมิน 

สาํนกังานอธิการบดี จะตอ้งมีการประกาศใหทุ้กหน่วยงานในสาํนกังานอธิการบดี ไดรั้บทราบและปฏิบติัโดย

ทัว่กนั เพราะตอ้งเก็บขอ้มลูยอ้นหลงัตั้งแต่เดือนมิถุนายนท่ีผา่นมา 
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ปฏิทนิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา  2552  
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