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 บริบทสํานักงานอธิการบด ี
  

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทและโครงสร้างต่าง ๆ ตลอดจนการดําเนินการและการบริหารงาน มีการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สํานักงานอธิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2527 ได้มีการจัดต้ังคณะวิทยาการจัดการ ส่วนสํานักงานอธิการ เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัยครู ให้ดําเนินไปได้ด้วยดี ต่อมามีการปรับเปล่ียน
สถานะของวิทยาลัยครูไปเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ .2538 
สํานักงานอธิการได้เปลี่ยนช่ือไปเป็นสํานักงานอธิการบดี และยังคงมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ  

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สํานักงานอธิการบดี ยังคงเป็นหน่วยงานหน่ึงใน

โครงส ร้ างของการแ บ่งส่ วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี พ.ศ. 
2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ได้รับการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ .ศ .  2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2548 
ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน คือ สํานักงาน
อธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์             
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัย
และพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สํ า นักศิลปะและวัฒนธรรม     
และสํานักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 
และมีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 กอง 

คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทางด้านบริหาร
จัดการสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติได้สัมฤทธิผลและบรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  

  

                      ● ● ● 

สํานักงานอธิการบดี 
ปฏิบัติภารกิจหนาที่ทางดาน

บริหารจัดการและสนับสนุนงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย     

ใหสามารถปฏิบัติไดสัมฤทธิผล
และบรรลุเปาหมาย 

                                      ● ● ●                       
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  ปรัชญา 
 เเก้ือหนุนดี มีมาตรฐาน บริการด้วยคุณค่า  

 

วิสัยทัศน  
  ““อองค์กรที่เช่ือมประสานและบริการด้วยจิตวิญญาณแห่งคุณภาพ””   

  

พันธกิจ  
““ส่ส่งมอบบริการ และการสนับสนนุท่ีผู้รับบริการ และผู้มีสว่นเก่ียวข้องพึงพอใจ””   

 

วัตถุประสงค  
 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของสํานักงานอธิการบดี 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี  
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการของสํานักงานอธิการบดี  
4. เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ เ ก่ียวข้อง ที่ มี ต่อการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี                                                                           
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยบริการ

สนับสนุนของสํานักงานอธิการบดี 
  

คานยิมรวม 
 จงรักภักดีต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
 ซ่ือสัตย์และโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และการวางตัวที่เหมาะสม 
 มีหัวใจของการให้บริการ 
 มีความใฝรู่ ้
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ที่ตั้ง  
  

สํานักงานอธิการบดี ปัจจุบันต้ังอยู่ที่อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
เลขที่ 46  หมู่ที่ 3 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 

แผนท่ีการเดินทางแผนท่ีการเดินทาง  
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คณะกรรมการสํานักงานอธกิารบดี 

กองนโยบายและแผนกองนโยบายและแผน  กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา  

งานบริหารบุคคล 
และนิติการ 

งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที ่
และสาธารณูปโภค 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย  
และประชาสัมพันธ์ 

งานบริหารการพัฒนา 

งานนโยบายและยุทธศาสตร์

งานวิเทศสัมพันธ์ 
และอาเซียน

งานบริหารการคลงัและทรัพย์สิน

งานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กองกลางกองกลาง  

งานบริหารท่ัวไป 

งานพัฒนาคุณลักษณะ 

งานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และสวัสดิการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

งานบริหารท่ัวไป 

สํานักงานอธิการบด ี



ผู้ช่วยศาสตราจ
หัวหน้างาน

นางชวิพร
เจ้าหน้าที่บริหารง

    นายพณกฤ
 หัวหน้างานอ

              
              
 
 
 

 

 
                      
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
   

 
 
 
 
 

                 
 

     

 
 

 

 

 
              

นางรพีพรร
ผู้อํานวย

จารย์สุนิสา  โพ ิ
นประชาสัมพันธ

ร  มั่งสุวรรณ 
งานทั่วไป ชํานาญ

ษ  บุญพบ 
อาคารสถานท่ี 

               
               

                         

                  

               

รณ  คทาวัชรกลุ
การกองกลาง 

ธ์ิพรม 
ธ์ หัวห

การ 
นางสุนั

หัวหน้างา

นายวันช
หัวหนา้

          
               

   
      ผ

                         

                         

 

 

      

ล 

ปฏิบัติหน้

    

  

นางสาวปรา
น้างานบริหารง

เ
นันท์  อุ่นตา 
านบริหารพัสดุ 

ชัย  ตาเสน 
างานหอพัก 

  
 

         

    นายพูนชัย
ผู้อํานวยการสํา

          

               

 

นางสาววัลภ
ผู้อํานวยการกอง

นา้ที่หัวหน้าสํานักง

  

าณี  สุขเกษม 
านบุคคลและนิ

นางสาวรั
เจ้าหน้าที่บริหารง

นางสาวเอี่ยม
นักวิเคราะห์น

 

ย  คทาวัชรกุล
านักงานอธิการ

 

                

  

า  วิภาตะพันธุ์    
งนโยบายและแผน
งานเลขานุการคณ

นติิการ หัวห

รัชนี  นาเลิศ 
านทั่วไป ชํานาญก

ฤทธิ ์ รัตนานนท์
นโยบายและแผน

รบดี 

 

        
น  
ณะครุศาสตร์ 

ปฏิบั

นางสาวหทัย
หน้างานบริหารง

การ 
นางสุนี

หัวหน้างานบ

ท์ 
น 

นางสาวลภัสสริิ
เจ้าหน้าท่ีบ

นางกมลวรรณ
บติัหน้าที่ผู้อํานวยก
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ยรัตน์  มีจันทร์
งานคลงัและทรพั

นีย์  ชูแสง 
บริหารงานทั่วไป

ริณ  สมบรูณ์สกลุ
บรหิารงานท่ัวไป

 

 

 

ณ  แก้วไชยชาติ
การกองพัฒนานักศึ

พย์สิน 

ลวุฒิ 
ป 

ศกึษา 



 
 
 
 

 
 

1.  กองกล
• งานบ
• งานบ
• งานบ
• งานกิ

ตําบล

2.  กองนโ
• งานบ
• งานน
• งานวิ
• งานบ
• งานป

ตําบล

3.  กองพั
• งานบ
• งานพั
• งานส

ตําบล

หน่วยหน่วย

ลาง มีหน่วยง
บริหารทั่วไป
บริหารงานบุค
บริหารพัสดุ อ
กิจการสภามห
 ที่ต้ัง ช้ัน 1 ช

ลจอมบึง อําเภ

โยบายและแผ
บริหารการพัฒ
นโยบายและยุ
วิเทศสัมพันธ์แ
บริหารการคลัง
ประกันคุณภาพ
 ที่ต้ัง ช้ัน 1 ช

ลจอมบึง อําเภ

ัฒนานักศึกษ
บริหารทั่วไป
พัฒนาคุณลักษ
ส่งเสริมสวัสดิภ
 ที่ต้ัง ช้ัน 1 อ

ลจอมบึง อําเภ

ยงานในยงานใน

านภายในตาม

คลและนติิกา
าคารสถานที่แ

หาวิทยาลัยแล
ช้ัน 3 และช้ัน
ภอจอมบึง จัง

ผน มีหน่วยง
ฒนา
ทธศาสตร์

และความร่วมม
ังและทรัพย์สิ
พและมาตรฐา
ช้ัน 2 และช้ัน
ภอจอมบึง จัง

ษา มีหน่วยงาน

ษณะบัณฑิต
ภาพและสวัสดิ
อาคารกองพฒั
ภอจอมบึง จัง

ปัจปัจ
ได้แบ่งได้แบ่งโ

  

สังกัดสํสังกัดสํา

มภารกิจ 3 งา

าร
และสาธารณูป
ะการประชาสั

น 4 อาคารอําน
หวัดราชบุรี  

านภายในตา

มือภายนอก
น งานประชา
านการศึกษา 

น 4 อาคารอําน
หวัดราชบุรี

นภายในตาม

ดิการนักศึกษา
ฒนานักศึกษา
หวัดราชบุรี

จจุบันสาํนกังจุบันสาํนกัง
งโครงสร้างภโครงสร้างภ

ดังดัง

านักงานานักงาน

าน

ปโภค
สัมพันธ์        
นวยการ มหา
  

มภารกิจ 5 ง

าสัมพันธ์
                
นวยการ มหา

ภารกิจ 3 งา

า               
 มหาวิทยาลยั

งานอธิการบงานอธิการบ
ภายในเป็น ภายในเป็น 33
งนี้นี้

นอธิการนอธิการ

               
าวิทยาลัยราชภ

งาน ดังนี้

               
าวิทยาลัยราชภ

น

               
ยราชภัฏหมู่บ้

บดีบดี 
3 3 กองกอง  

รบดีรบดี  

                
ภัฏหมู่บ้านจอ

                
ภัฏหมู่บ้านจอ

                
้านจอมบึง    

  

    
  

 

 
 

6 

  

 

 

               
อมบึง 

               
อมบึง   

     
 

   

     



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานบริ

•        รั
การรับ
คําสั่งที่
ฝากส่ง
การบัน
สารบร
ส่งจดห
เอกสา
ระบบง
งานเล
แบ่งหน
•     1
•     2
•     3
•     4
•     5
•     6

2. งานบริ

•        รั
บุคคล 
บําเหน็จ
แบ่งหน่
•    2
•    2
•    2
•    2
•    2

รหิารทั่วไป มี

ับผิดชอบงาน
ฝากส่งหนังสื
ี่ลงนามโดยอ
งหนังสือทางไ
นทึกความเห็น
รณ) การบริก

หมายธรรมดา
รในระบบสา
งานฯ งานบ ิ
ขานุการผู้บริ
น่วยงานออกเป็
1. หน่วยสารบ
2. หน่วยบริกา
3. หน่วยงบป
4. หน่วยบริห
5. หน่วยเลขา
6. หน่วยประก

รหิารบุคคล มี

ับผิดชอบงาน
การจัดทําท
จบํานาญ และ
น่วยงาน ออกเ
.1  หน่วยข้อม
.2  หน่วยสรร
.3  หน่วยบําร
.4  หน่วยนิติก
.5  หน่วยพัฒ

หน้าที่

นด้านเอกสาร
อภายใน/หนั
ธิการบดีหรือ
ไปรษณีย์ กา
 ในหนังสือภา
การสําเนาเอก
า จดหมายลง
ารบรรณอิเล็
ริหารทั่วไปด้
ริหาร และก
ป็น 6 หน่วย ด
บรรณ
ารทางธุรการ
ระมาณและก
ารพัสดุและส
านุการผู้บริหา
กันคุณภาพกา

มีหนา้ที่

นด้านอัตรากําล
ทะเบียนประ
ะสวัสดิการต่า
เป็น 5 หน่วย 
มูลและอัตราก
รหาและบรรจุ
รุงรักษาบุคลา
กร อุทธรณ์แล

ฒนาบุคลากร

    

  

รของมหาวิทย
ังสือภายนอก
อผู้ที่ได้รับมอบ
ารตรวจสอบ
ายนอก/หนังสื
กสาร การจัดเ
ทะเบียน EM

ล็กทรอนิกส์ 
ด้านการเงิน 
ารประกันคุณ
ดังน้ี

การเงิน
ถานที่
าร
ารศึกษาประจ

ลัง การสรรห
วัติ การเข้าส
าง ๆ รวมทั้งก
ดังน้ี
กําลัง
จุแต่งต้ัง
ากร
ละร้องทุกข์

ภารกิจภารกิจหลักหลัก

  

 

ยาลัยในด้าน
ก การออกเลข
บหมาย การก
หนังสือของห
สือภายในเสน
เก็บ ค้นหาแล

MS พัสดุขอ
การแจ้งเวียน
งบประมาณ
ณภาพการศึ

จําสํานักงานอ

าบรรจุแต่งต้ัง
สู่ ตําแหน่งท
การดําเนินงาน

กกกองกลางกองกลาง

การรับ ส่ง จั
ขหนังสือภายน
กําหนดเลขรห
หน่วยงานที่ฝ
อผู้บริหาร (ใน
ละทําลายเอก
องมหาวิทยา
นหนังสือที่เป็

ณ พัสดุ ครุภัณ
กษาประจําส

ธิการบดี

ง ข้อมูลสารส
างวิชาการ ก
นด้านกฎหมาย

ัดทํา โต้ตอบ
นอก/หนังสือ
หัสหน่วยงาน
ฝากส่งทางไป
นส่วนที่เสนอผ
สาร การรับ-ค
ลัย การบันทึ
ป็นต้นฉบับแ
ณฑ์ และด้าน
สํานักงานอธิ

นเทศด้านการ
การพัฒนาบุ
ยและนิติกรรม
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เอกสาร 
ภายใน/
 การรับ
ปรษณีย์     
ผ่านงาน
คัดแยก-
ทึกข้อมูล
และผ่าน
นบุคคล      
ธิการบดี      

รบริหาร
บุคลากร   
มสัญญา  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. งานบริ

•        รั
การเช่า
ปลอด
แบ่งหน
•    3
•    3
•    3
•    3
•    3
•    3
•    3

4. งานกิจ

•     รับผิ
มหาวิท
ข้าราช
สื่อมวล
ดังน้ี
•  4.1
•  4.2
•  4.3
•  4.4
•  4.5
•  4.6
•  4.7
•  4.8

รหิารพัสดุ อา

รับผิดชอบงาน
า การควบคุม
ภัย  การบริ
น่วยงานออกเป็
3.1  หน่วยทะ
3.2  หน่วยสุข
3.3  หน่วยบริ
3.4  หน่วยจัด
3.5  หน่วยจัด
3.6  หน่วยออ
3.7  หน่วยรัก

จการสภามหา

ผิดชอบงานด
ทยาลัยแต่งต้ัง
การ เลขานุก
ชน บริการโส

1  หน่วยเลขา
2  หน่วยเลขาน
3  หน่วยเลขา
4  หน่วยเลขา
5  หน่วยมวลช
6  หน่วยผลิตสื
7  หน่วยบริกา
8  หน่วยพิธีกา

าคารสถานท่ี 

นด้านจัดซื้อจั
 การจําหน่าย
การด้านสุข
ป็น 7 หน่วย ด
ะเบียนและคลั
าภิบาลและสิ่

รการยานพาห
การอาคารสถ
การสาธารณปู

อกแบบและคว
ษาความปลอ

าวิทยาลัยและ

ด้านเลขานุก
งให้ปฏิบัติงาน
การคณะกรร
สตทัศนูปกรณ์

นุการสภามห
นุการคณะกรร
นุการสภาคณ
นุการคณะกร
ชนสัมพันธ์
สื่อมวลชน
ารโสตทัศนูปก
ารและงานเฉพ

  

และสาธารณู

จัดจ้างพัสดุ ก
ย การจัดระบ
อนามัยและ
ดังน้ี
ังพัสดุ

สิงแวดล้อม
นะ
ถานที่
ปโภคเพ่ือการ
วบคุมการก่อส
ดภัย

ะการประชาสั

การสภามหา
นแทนสภามห
รมการส่งเสริ
ณ์ พิธีการและ

าวิทยาลัย
มการที่สภามห

ณาจารย์และขา้
รรมการส่งเสริ

กรณ์
พาะกิจ

ณปูโภค มีหนา้

การออกแบบ
บการดูแลอา
ปฐมพยาบา

รบริการ
สร้างตกแต่งอ

สมัพนัธ์ มีหน้

าวิทยาลัย เล
หาวิทยาลัย
ริมกิจการมห
งานเฉพาะกิจ

หาวิทยาลัยแต่
าราชการ
รมกิจการมหา ิ

าที่

บและควบคุมง
คารสถานที่ แ
ล  การบริก

าคารสถานที่

นา้ที่

ลขานุการคณ
เลขานุกา

าวิทยาลัย ม
จ แบ่งหน่วยง

งต้ังให้ปฏิบัติง

วิทยาลัย

งาน การแลก
และระบบรักษ
การด้านยาน

ณะกรรมกา
รสภาคณาจา
มวลชนสัมพัน
านออกเป็น 8

งานแทนมหาวิ
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กเปลี่ยน   
ษาความ
พาหนะ      

รที่สภา
ารย์และ
นธ์ ผลิต
8 หน่วย 

ทยาลัย

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานบริ

•     รับผิ
และงาน
ตัวช้ีวัด
ดังน้ี 
•  1.1
•  1.2
•  1.3

2. งานนโ

•     รับผิ
มหาวิท
ยุทธศา
ประเมนิ
ดังน้ี 
• 2.1 
• 2.2 
• 2.3 
• 2.4 
• 2.5 
• 2.6 
• 2.7 

รหิารการพัฒน

ผิดชอบด้านกา
นธุรการของก
และเกณฑ์ ก.

1  หน่วยข้อมลู
2  หน่วยพัฒน
3  หน่วยรบัขอ้

โยบายและแผ

ผิดชอบด้านวิ
ทยาลัย การจัด
าสตร์มหาวิทย
นผลตามแผน

 หน่วยวิจัยส
 หน่วยวิเครา
 หน่วยวิเครา
 หน่วยวิเครา
 หน่วยวิเครา
 หน่วยวิเครา
 หน่วยวิเครา

นา มีหน้าที่

ารเก็บรวบรวม
กองงานเลขาน
.พ.ร. การประ

ลสารสนเทศ
นาระบบราชก
อมูลสาธารณะ

ผนยุทธศาสตร

วิจัย วิเคราะ
ดทําแผนปฏิบั
ยาลัย การจัด
ปฏิบัติการเงิน

ถาบัน
าะห์นโยบายแ
าะห์งบประมา
าะห์ผลประโย
าะห์อัตรากําลั
าะห์ยุทธศาสต
าะห์  หน่วยติด

ภารกิภารกิ

    

  

มข้อมูลและจั
นุการคณะกร
ะสานงานการ

าร
ะและการมีสว่

ร์ มีหนา้ที่

ห์ต้นทุนและ
บัติการ วิเครา
ทําแผนงบปร
นงบประมาณ

และยุทธศาสต
าณแผ่นดิน
ชน์และรายได้
ังและแผนกําล
ตร์พัฒนาจังหว
ดตาม  ตรวจส

กิจกิจหลักหลักกองกองนน

  

 

ัดทําสารสนเท
รมการบริหาร
รจัดการความร

วนร่วม

ะค่าใช้จ่าย ก
าะห์ความสอด
ระมาณประจํ
และเงินรายได

ร์

ด้
ลังคน
วัดและภูมิภาค
สอบ  วัดและ

นโยบายแลนโยบายแล

ทศเพ่ือการวา
รมหาวิทยาลั
รู้ แบ่งหน่วยง

การจัดทําแผน
ดคล้องของแผ
าปี การติดตา
ด้ แบ่งหน่วยง

ค
ประเมินผล

ะแผนะแผน  

างแผน งานสา
ัย การปฏิบัติง
งานออกเป็น 3

นยุทธศาสตร
ผนเฉพาะด้าน
ามตรวจสอบ 
งานออกเป็น 7
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ารบรรณ
งานตาม
3 หน่วย 

ร์พัฒนา
นกับแผน
วัดและ

7 หน่วย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. งานวิ

•     รับ
สร้างเ
ภายใน
• 3.3
• 3.2
• 3.3
• 3.4

4. งานบ

•     รับ
จัดทํา
หน่วย
• 4.1
• 4.2
• 4.3
• 4.4

5. งานป

•     รับ
คุณภา
จุดอ่อ
หน่วย
• 5.1
• 5.2
• 5.3
• 5.4

วิเทศสมัพันธแ์

บผิดชอบจัดห
เครือข่ายควา
นและภายนอ
3  หน่วยข้อมู
2  หน่วยพิธีก
3  หน่วยงานท
4  หน่วยประ

บริหารการคลั

บผิดชอบงาน
าบัญชีต่าง ๆ 
ยงาน แบ่งหน่ว
1  หน่วยจัดแ
2  หน่วยจัดแ
3  หน่วยงานบ
4  หน่วยจัดก

ประกันคุณภา

บผิดชอบการ
าพของหน่วยง
อนหรือจุดท้า
ย  ดังน้ี 
1  หน่วยธุรกา
2  หน่วยการจ
3  หน่วยวิเคร
4  หน่วยจัดส

และความร่วม

หาและวิเคราะ
มร่วมมือในต่
กประเทศกับม

มลูและสารสน
การต่างประเท
ทุนต่างประเท
สานความร่วม

ลงัและทรัพย์สิ

นด้านการเบิก
การจัดหารา
วยงานออกเป็
และบริการเงิน
และบริการเงิน
บัญชี
ารทรัพย์สินแ

พและมาตรฐ

รจัดทําข้อมูล
งานต่าง ๆ ปร
าทายการพัฒ

ารและเผยแพ
จัดการความรู้
ราะห์เพ่ือพัฒน
สรรงบประมาณ

  

มมือภายนอก

ะห์รายละเอีย
ต่างประเทศ  ป
มหาวิทยาลัย 

นเทศต่างประเ
ทศ
ทศ
มมือกับองค์กร

สนิ มีหนา้ที่

ก-จ่ายเงินงบ
ยได้ที่เกิดจาก

ปน 4 หน่วย ดั
นงบประมาณ
นรายได้

และรายได้

ฐานการศกึษา

ลสารสนเทศก
ระสานงานกา
นาและเสนอ

พร่
รู้จากการประ
นามาตรฐานก
ณและพัสดุ

ก มีหน้าที่

ยดข้อมูลโครง
ประเมินผลโค
แบ่งหน่วยงา
ทศ

รภายนอก

ประมาณแล
กโครงการคว
ดังน้ี

า มีหน้าที่

การประกันค
ารรับตรวจปร
อแนวทางการ

เมินคุณภาพ
การศึกษา

การความร่วม
ครงการความ
านออกเป็น 4 

ะรายได้ ปฏิ
ามร่วมมือระ

คุณภาพ การ
ระเมินภายในภ
รพัฒนา แบ่ง

มมือกับประเท
ร่วมมือระหว่
หน่วย ดังน้ี

ฏิบัติการระบบ
ะหว่างมหาวิท

รจัดอบรมกา
ภายนอก การ
งหน่วยงานออ
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ทศต่าง ๆ  
างองค์กร

บ GFMIS  
ทยาลัยกับ

รประกัน
รวิเคราะห์
อกเป็น 4 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งาน

•     รั
วันสํ
• 1
• 1
• 1
• 1

2. งาน

•     รั
งบป
เสนอ
• 2
• 2
• 2
• 2

3. งาน

•     รั
เงินก
พัฒน
องค์
• 3
• 3
• 3
• 3

นบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงาน
สําคัญ แบ่งหน่
1.1  หน่วยบริ
1.2  หน่วยบริ
1.3  หน่วยกา
1.4  หน่วยส่ง

นพัฒนาคุณลัก

รับผิดชอบงา
ประมาณพัฒน
อโครงการในก
2.1  หน่วยกอ
2.2  หน่วยโคร
2.3  หน่วยพัฒ
2.4  หน่วยระบ

นส่งเสริมสวัส

รับผิดชอบงาน
กองทุนการศึ
นาวินัยนักศึก
การนักศึกษา 

3.1  หน่วยส่ง
3.2  หน่วยวินั
3.3  หน่วยอุท
3.4  หน่วยส่ง

ป มีหน้าที่

นธุรการและส
น่วยงานออกเป็
หารและธุรกา
การนักศึกษา
รเงิน บัญชี พั
เสริมและพัฒ

กษณะบัณฑิต

านนโยบายส
นานักศึกษา ก
กลุ่มกิจกรรมต
งทุนส่งเสริมกิ
รงการและงบ
ฒนาคุณลักษณ
บบข้อมูลสาร

ดิภาพและสวั

นสวัสดิการนัก
ศึกษา การแน
กษา การรับ
การส่งเสริมแ
เสริมสวัสดิภา
ัยนักศึกษา

ทธรณ์และร้อง
เสริมองค์กรนั

ภารกิภารกิ

    

  

 

สารบรรณ กา
ป็น 
าร

พัสดุ
นาการบริหาร

ต มีหน้าที่

ส่งเสริมกิจก
การจัดสรรเงิน
ต่าง ๆ แบ่งหน
กิจกรรมนักศกึ
ประมาณพัฒ
ณะบัณฑิต
สนเทศ ติดตา

วัสดิการนกัศกึ

กศึกษา ได้แก
นะแนวการศึก
เรื่องอุทธรณ์
และพัฒนาชม
าพและสวัสดิก

ทกุข์
นักศึกษาและกิ

กิจกิจหลักหลักของของ

  

รพัฒนาบุคลา

รจัดการ

รรมนักศึกษ
นกองทุนพัฒ
น่วยงานออกเ
กษา
นานักศึกษาส

ามและประเมิ

กษา มีหน้าที่

ก่ การตรวจสุข
กษาและอาชี
ณ์ และร้องทุก
มรม แบ่งหน่ว
การ

กิจการพิเศษ

งกองพัฒนานกองพัฒนาน

ากร การนํานั

ษา การจัดทํ
นานักศึกษา 
เป็น 4 หน่วย 

ส่วนกลาง

มนิผล

ขภาพ การปร
พ การคัดเลือ
กข์จากนักศึก
ยงานออกเป็น

นักศึกษานักศึกษา  

นักศึกษาเข้าร่ว

าแผนพัฒนา
ประสานการ
ดังน้ี 

ระกันอุบัติเห
อกนักศึกษารั
กษา การเลือ
น 4 หน่วย ดัง
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อกต้ังนายก
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จํานวนบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีจํานวนบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี  

ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรดําเนินงานทั้งหมด 170 คน เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 10 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 19 คน 
พนักงานราชการ จํานวน 7 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 46 คน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
จํานวน 29 คน และลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน จํานวน 59 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังตาราง 

หนวยงาน 
จํานวนบุคลากร (คน)

รวมทั้งหมด กองกลาง กองนโยบายและ
แผน 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

ขาราชการ 7 2 1 10
ลูกจางประจํา 18 1 - 19
พนักงานราชการ 3 2 2 7 
พนักงานมหาวิทยาลัย 16 15 15 46
ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 24 2 3 29
ลูกจางช่ัวคราวรายวัน 59 - - 59

รวม 127 22 21 170
(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556) 

  
กราฟแสดงจํานวนบุคลากรแยกตามกองท่ีสังกัด 

สํานักงานอธิการบดี 
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จํานวนบุคลากรจํานวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษาแยกตามวุฒิการศึกษา  

ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรวุฒิปริญญาโท จํานวน 16 คน         
วุฒิปริญญาตรี จํานวน 64 คน และวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 90 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังตาราง 
 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) 

วุฒิปริญญาเอก - 

วุฒิปริญญาโท 16 

วุฒิปริญญาตร ี 64 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 90 

รวม 170 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556) 

  
กราฟแสดงจํานวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี 
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จํานวนบคุลากรของสํานักงานอธิการบด ีปงบประมาณ พจํานวนบคุลากรของสํานักงานอธิการบด ีปงบประมาณ พ..ศศ. . 25525566  

จําแนกตามหนวยงานและประเภทบุคลากรจําแนกตามหนวยงานและประเภทบุคลากร  

หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากรและจํานวน (คน) 

รวม ข้าราชการ
พลเรือน 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ประจํา

ลูกจ้าง 
รายเดือน 

ลูกจ้าง 
รายวัน 

สํานักงานอธิการบดี 1 - - - - - 1 

กองกลาง 1 - - - - - 1 

งานบริหารงานท่ัวไป 1 2 1 1 - - 5 

งานเลขานุการผูบ้ริหาร - 2 - - - - 2 

งานสภามหาวิทยาลัย - 2 - - - - 2 

งานบริหารงานพัสดุ 1 2 - 2 1 - 6 
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารฯ - 2 2 1 1 - 6 
งานบริหารงานบุคคลและนิติการ 3 5 - - 1 - 9 
งานสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม - - - - 1 - 1 
งานหอพัก - 3 - - - - 3 

ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง - 4 1 - - - 5 

งานอาคารและสถานท่ี - 1 - 8 4 59 72 

งานบริหารยานพาหนะ - - - 6 3 - 9 

งานรักษาความปลอดภัย - - - - 14 - 14 

กองนโยบายและแผน 1 - - - - - 1 

งานบริหารท่ัวไป - 1 1 - - - 2 

งานนโยบายและยุทธศาสตร์ - 4 - - - - 4 
งานวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน - 2 - - - - 2 
งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 1 4 1 1 1 - 8 
งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ - 1 - - 1 - 2 
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ - 3 - - - - 3 
กองพัฒนานักศึกษา 1 - - - - - 1 

งานบริหารท่ัวไป - 2 1 - 1 - 4 

งานพัฒนานักศึกษา - 3 - - - - 3 

ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมฯ - 3 - - 1 - 4 

รวมทั้งหมด 10 46 7 19 29 59 170 
หมายเหตุ  * มีข้าราชการช่วยราชการ 1 คน              (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556) 

  
  

* 



 

ลําดับ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ประเภท

1 นาย พูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ค.ม.บริหารการศึกษา ข้าราชการ

1 นาง รพีพรรณ คทาวัชรกุล ผู้อํานวยการกองกลาง รป.ม.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ข้าราชการ

1 นาง สุนีย์ ชูแสง พนักงานธุรการ 4 ค.บ.การบริหารโรงเรียน ลูกจ้างประจํา
2 น.ส. รัชนี นาเลิศ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ รป.ม.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ข้าราชการ
3 น.ส. ลภัสสิริณ สมบูรณ์สกุลวุฒิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.การจัดการท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย
4 น.ส. จีราภรณ์ บัวคล้าย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.การจัดการท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย
5 น.ส. มาลี สุดประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พนักงานราชการ

1 น.ส. ปิยพร ท้าวญาติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย
2 น.ส. ณัฐธิดา ปุณยจรัสพงศ์ นักวิชาการศึกษา วท.ม.ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย

1 น.ส. ศิริวรารัตน์ หุนหวล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2 น.ส. สมหญิง ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย

1 นาง สุนันท์ อุ่นตา นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ รป.ม.สาขาวิชารัฐศาสตร์ ข้าราชการ
2 น.ส. ปรางค์ทอง พวงทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ บธ.บ.การประชาสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3 น.ส. สุชาดา รงค์จันทมานนท์ นักวิชาการพัสดุ บธ.บ.การจัดการท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย
4 นาง ยุพา พวงแย้ม พนักงานพัสดุ 4 ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ลูกจ้างประจํา
5 นาย นิวัติ ตันสมศักดิ์ ช่างก่อสร้าง 3 วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลูกจ้างประจํา
6 นาย การุณ วิเศษโยธา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.การบัญชี ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

1 นาย วัฒนา อ่วมเนตร นักประชาสัมพันธ์ นศ.บ.นิเทศศาสตร์ พนักงานราชการ
2 น.ส. ปราณปรียา สิมมา นักประชาสัมพันธ์ ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ พนักงานราชการ
3 น.ส. อัญชนา จิตต์งามขํา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4 น.ส. ธนารีย์ สะสุนทร นักประชาสัมพันธ์ ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5 นาย ทวี สิมมา ช่างซ่อมบํารุง 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างประจํา
6 นาย บวรรรรจรักษ์ ระเบียบดี เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ปวช.เกษตรและเทคโนโลยี ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

1 น.ส. ปราณี สุขเกษม บุคลากรชํานาญการพิเศษ รป.ม.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ข้าราชการ
2 นาย สวงค์ พ่อค้า บุคลากร ชํานาญการ รป.ม.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ข้าราชการ
3 นาง ชวิพร ม่ังสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ ศศ.ม.สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ ข้าราชการ
4 น.ส. สุนิดา เมืองสมบัติ บุคลากรปฏิบัติการ คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
5 น.ส. ลลนา แก้วพวง บุคลากรปฏิบัติการ บธ.บ.การบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
6 น.ส. เสาวนีย์ พันสาคร บุคลากรปฏิบัติการ ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย
7 น.ส. ธิชาภรณ์ จินจารักษ์ นิติกรปฏิบัติการ รป.ม.รัฐศาสตร์บัณฑิต พนักงานมหาวิทยาลัย
8 นาย ธนกฤต พงษ์ประวัติ นิติกรปฏิบัติการ น.บ.นิติศาสตร์บัณฑิต พนักงานมหาวิทยาลัย
9 น.ส. นุธิดา ลายคล้ายดอก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

รายชื่อบุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2556

งานสภามหาวิทยาลัย

งานบริหารพัสดุ

ช่ือ - นามสกุล
สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานบุคคลและนิติการ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

เลขานุการผู้บริหาร

15
 



 

ลําดับ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ประเภท

1 น.ส. รวีวรรณ อนันโท เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล บธ.บ.การจัดการท่ัวไป ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

1 นาย วันชัย ตาเสน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป คบ.การประถมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
2 น.ส. กาญจนา โพระดก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.บริหารธุรกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย
3 นาย ภรากรณ์ สีทรงฮาต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย

1 น.ส. ศันสนีย์ เขียวมาประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.การจัดการท่ัวไป พนักงานราชการ
2 นาย เสมา หนาแน่น เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3 นาย อนุรักษ์ ชัยจันทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4 น.ส. วันดี แป้นน้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย
5 น.ส. นาตยา ทิพย์เท่ียงแท้ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย

1 นาย พณกฤษ บุญพบ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ศศ.ม.ดุริยางค์ไทย พนักงานมหาวิทยาลัย
2 นาย สุพันนะวงษ์ บุญจริง ช่างประปา 1 ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างประจํา
3 นาย สมชาย แก่นจันทร์ ช่างไฟฟ้า 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างประจํา
4 นาย ประเสริฐศักด์ิ เกิดทรัพย์ ช่างก่อสร้าง 3 คอ.ม.วิศวกรรมอุตสาหกรรม ลูกจ้างประจํา
5 นาย จํารัส สุขใสดี ช่างไม้ 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างประจํา
6 นาย สมศักดิ์ เฮียะเซ่ง ช่างตกแต่งสถานที่ 2 ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างประจํา
7 นาย ทวี บุญพันธ์ ช่างตกแต่งสถานที่ 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างประจํา
8 นาย ณรงค์ กรอบประทุมมา ช่างไม้ 2 ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างประจํา
9 นาย สมบัติ สายสัญ ช่างตกแต่งสถานที่ 2 ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างประจํา
10 นาย วรพงษ์ จอมคํา ภาคสนาม ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
11 นาย วีรชน กรอบประทุมมา ภาคสนาม อ.วท.ก่อสร้าง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

12 นาย สายันต์ นิลอร่าม คนสวน อ.วท.โลหะ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

13 นาย บุญนํา ปานโทน ช่างซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

14 นาง สมศรี จันทรัตทัต คนงาน ป.ก.ศ.ต้น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
15 นาง ไพลิน อาจสัญจร คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
16 นาง พร ฟักเขียว คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
17 นาง เพียรพิศ จอมคํา คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
18 น.ส. ปวีณา เนียมเตียง คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
19 น.ส. โสภี พรมประสิทธ์ิ คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
20 นาง ทัศนีย์ ไม้แง้ม คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
21 นาง กัลยา จําสุข คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
22 นาง จรรยา ประเสริฐสวัสด์ิ คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
23 นาง บุษบา จึงสมศักดิ์ คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
24 น.ส. เนาวรัตน์ จันทร คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
25 นาย ณรงค์ สาคร คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ช่ือ - นามสกุล
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

งานอาคารและสถานที่

งานหอพัก
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26 น.ส. สุธามาศ ฟักเขียว คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
27 นาง ลิ้ม ขนเข็ม คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
28 นาง ชนาภา บุตรพราว คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
29 นาง สังวาล จันสมดี คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
30 น.ส. พิสมัย จันทรัตทัต คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
31 น.ส. ดวงใจ ทองอ่อน คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
32 น.ส. สังวร นพเกตุ คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
33 นาย ประสิทธ์ิ แสงโคม คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
34 นาย เอ้ือม เขียวหวาน คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
35 น.ส. ญาณิศา จินดาโชติ คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
36 น.ส. ขวัญตา นาคสุก คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
37 นาย สุพา วงศ์ยะลา คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
38 นาง จําเริญ ลีเลิศ คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
39 น.ส. ก่ิงดาว ศรีสุคนธ์พงศ์ คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
40 น.ส. ชูศรี แป้นช้อย คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
41 นาย ธงสิทธ์ิ เขาบาง คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
42 น.ส. พิกุล พุกนิลฉาย คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
43 น.ส. สุมาลี ศรีนวลจันทร์ คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
44 นาง ลินดา พุกนิลฉาย คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
45 น.ส. บุญตา รังกลิ่น คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
46 น.ส. สาวิตรี พ้ัวมณี คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
47 นาย ศุภชัย สุขใสดี คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
48 นาย จตุรงค์ จันทร คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
49 นาง สมพร จูฑะศร แม่บ้าน (สํานักงานหอพัก) มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
50 นาย ยุทธยา สุขสมบูรณ์ คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
51 นาง โสภา ปัญญาโลก คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
52 น.ส. สุรีย์ นวนนาง คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
53 น.ส. ปราณี คําสําอางค์ คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
54 นาย หิรัญ พัดชื่น คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
55 นาง มะลิวัลย์ ลํ้าเลิศ คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
56 นาง จําเนียร ปลดเปลื้อง คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
57 น.ส. กรณิการ์ พวงทรัพย์ คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
58 นาย ไพฑูรย์ ศิวารักษ์ คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
59 น.ส. ปรียา สุขสมบูรณ์ แม่บ้าน (สํานักงานหอพัก) ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
60 น.ส. หมวย ดีไทย แม่บ้าน (สํานักงานหอพัก) ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
61 นาง จันทร์นภาพรณ์ สุขเสงี่ยม แม่บ้าน (สํานักงานหอพัก) ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ช่ือ - นามสกุล
งานอาคารและสถานที่ (ต่อ)
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62 น.ส. มาลี ดีไทย แม่บ้าน (สํานักงานหอพัก) ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
63 นาง ทัศนีย์ วงค์สรประเสริฐ แม่บ้าน (สํานักงานหอพัก) ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
64 นาย ชัยรัตน์ สุขเสงี่ยม พนักงานภาคสนาม ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
65 นาง เอ้ือนทิพย์ จันทร์เพ็ชร แม่บ้าน (สํานักงานหอพัก) ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
66 นาย ชัยชาญ ณ บางช้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย (หอพัก) มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
67 นาง สายหยุด ตาดํา คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
68 นาง บังอร อ่ิมเอิบ คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
69 น.ส. ปราณี กองแก้ว คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
70 น.ส. สาวิตรี โพธ์ิประเสริฐ คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
71 น.ส. ทัศนีย์ แซ่เอ๋ียว คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
72 น.ส. สายใจ ชูชาติ คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1 นาย นิกร สลับเขียว พนักงานขับรถยนต์ 2 ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างประจํา
2 นาย สมพงษ์ บุญช่วย พนักงานขับเครื่องจักกล(ขนาดกลาง 2) บธ.บ.การบัญชี ลูกจ้างประจํา
3 นาย วิชัย ดาปาน พนักงานขับเครื่องจักกล(ขนาดกลาง 2) ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างประจํา
4 นาย สมัย นุมัติ พนักงานขับรถยนต์ 2 ปวช.การบัญชี ลูกจ้างประจํา
5 นาย บุญมี สวัสดี พนักงานขับเคร่ืองจักรกล(ขนาดกลาง 2) ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างประจํา
6 นาย ดํารง เหมาะประมาณ พนักงานขับรถยนต์ 2 ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป ลูกจ้างประจํา
7 นาย ไพบูลย์ หม่ันจิตร พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

8 นาย ไกรฤกษ์ เพ็ชรน้อย พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

9 นาย อนุชา เพชรน้อย พนักขับรถยนต์ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

1 นาย สมศักดิ์ เจริญวงศ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

2 นาย ณรงค์ จินดาโชติ พนักงานรักษาความปลอดภัย ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

3 นาย ชัยพร นาคเด่น พนักงานรักษาความปลอดภัย ประถมศึกษาปีท่ี 4 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

4 นาย พนม จันทรัตทัต พนักงานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

5 นาย วีระพงษ์ แสงอุไร พนักงานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

6 นาย มงคลยศ อ่ิมเอิบ พนักงานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

7 นาย นพ เทพสวัสดิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

8 นาย ภูฤทธ์ิ รสชุ่ม พนักงานรักษาความปลอดภัย ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

9 นาย สุรศักดิ์ บุญจริง พนักงานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

10 นาย ทวี เทพสวัสดิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย อนุปริญญา ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

11 นาย เนรมิต ไชยาคํา พนักงานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

12 นาย เจริญชัย นิยมรัตน์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ประถมศึกษาปีท่ี 7 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

13 นาย คุณัชญ์ ศิริตัน พนักงานรักษาความปลอดภัย ปวช.พาณิชยการ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

14 นาย สมชาย แก้วพร้ิง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

ช่ือ - นามสกุล
งานอาคารและสถานที่ (ต่อ)

งานบริหารยานพาหนะ

งานรักษาความปลอดภัย
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ลําดับ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ประเภท

1 น.ส. วัลภา วิภาตะพันธุ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ปริญญาโท ข้าราชการ
2 น.ส. เอ่ียมฤทธ์ิ รัตนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
3 น.ส. นภาวลัย ครุฑางคะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
4 น.ส. ศิริรัตน์ แก้วเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย
5 ว่าที่ ร.ต. ไพศาล จันทร์เจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6 น.ส. ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บธ.บ.การบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
7 นาง นัทธมน เจริญลาภทวี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ศศ.บ.พัฒนาชุมชน พนักงานราชการ

1 นาง นักวิชาการศึกษา ป.โท Master of Business พนักงานมหาวิทยาลัย
2 น.ส. สุภาพร ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย

1 น.ส. หทัยรัตน์ มีจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ บธ.บ.บริหารธุรกิจ ข้าราชการ
2 น.ส. อารีวรรณ อาจพินิจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3 น.ส. จุรีรัตน์ กรอบประทุมมา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4 นาง ฐิติพร เพชรเทียนชัย นักวิชาการเงินและบัญชี บธ.บ.การบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
5 นาง ศศินันท์ แสงภู นักวิชาการเงินและบัญชี บธ.บ.การบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
6 น.ส. โสพิศ โพพูน พนักงานการเงินและบัญชี 3 ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์ ลูกจ้างประจํา
7 น.ส. จุฑารัตน์ เจริญตา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.การบัญชี พนักงานราชการ
8 น.ส. ดาราณี ศรีสารคาม นักวิชาการเงินและบัญชี บธ.บ.การบัญชี ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

1 น.ส. มณีเนตร จันทร์พงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี บธ.บ.การตลาด พนักงานมหาวิทยาลัย
2 นาง ขวัญเรือน ตาเสน พนักงานบัญชี บธ.บ.การบัญชี ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

1 น.ส. ขัตติยา มีจันทร์ นักวิชาการศึกษา บธ.บ.การบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
2 นาง ชุติมา ชงสกุล นักวิชาการศึกษา ศศ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3 น.ส. พิริยา กรมมา นักวิชาการศึกษา ศศ.บ.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พนักงานมหาวิทยาลัย

1 นาง กมลวรรณ แก้วไชยชาติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ บธ.ม.การจัดการท่ัวไป ข้าราชการ
2 น.ส. จันจิรา บัวขาว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.การบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย
3 นาง รําไพ ชมหมู่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย
4 น.ส. จิราพร ศรียา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย
5 นาย สุชาติ เพชรเทียนชัย นักวิชาการศึกษา คบ.พลศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
6 น.ส. วลัยภรณ์ เจียมดี นักวิชาการศึกษา ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7 น.ส. วาสนา จันทะบัณฑิต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป วท.บ.เคมี พนักงานราชการ
8 น.ส. รัติกาล จุลแสน เจ้าหน้าท่ีประจํากองพัฒนานักศึกษา บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

1 น.ส. เพียงพร เบ็ญพาด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย
2 นาย พิศุทธ์ิ วิเศษหม่ืน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3 น.ส. จันทรา ริ้วเจริญฤทธ์ิกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4 น.ส. นฤมล เจริญยิ่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมฯ

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

กองนโยบายและแผน

กองพัฒนานักศึกษา

โอปอ พงษ์พานิช สุรารักษ์

ช่ือ - นามสกุล

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

งานทรัพย์สินและจัดหารายได้

งานวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน
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ระบบสารสนเทศสํานักงานอธิการบดี 

 
สํานักงานอธิการบดี  ได้นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการลดขั้นตอน

และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

1. ระบบบําเหน็จบํานาญ (Web Application) 
เป็นระบบงานที่ใช้ งานเก่ียวกับการขอรับและการจ่ายเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน โดยระบบงาน สามารถทํางานได้ทั้งในส่วนของการนําข้อมูลเข้า แก้ไขข้อมูล คํานวณเงิน
เบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญฯ พิมพ์รายงานเพ่ือตรวจสอบ อนุมัติสั่งจ่าย พิมพ์หนังสือสั่งจ่าย รวมท้ังการ
เตรียมข้อมูลส่งธนาคาร เพ่ือนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน และส่งข้อมูลให้กับระบบ GFMIS 
โดยสามารถทํางานได้ทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

 
 

2. ระบบโปรแกรมงานสารบรรณ 
 การปรับปรุงและพัฒนาการลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายในและภายนอก รวมถึงโทรสาร  

ตามระบบโปรแกรมงานสารบรรณผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ แทนการลงทะเบียนรับ เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วต่อการสืบค้นและจัดเก็บ และประหยัดการใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ เป็นต้น 

 
3. ระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-Mail) 

ใช้ระบบการติดต่อประสานการทํางานระหว่างบุคคล และ/หรือ หน่วยงาน และเผยแพร่ข้อมูล
เอกสารที่เก่ียวข้อง รวมถึงการรับ-ส่งเอกสาร ผ่านจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-Mail) 
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4. ระบบประกันสังคม (E-Service) 

เป็นระบบท่ีสํานักงานประกันสังคมพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เป็นเสมือนช่องทางให้สถานประกอบการ
เข้าใช้บริการในลักษณะการใช้บริการด้วยตนเอง (Self-Service) ทั้งน้ี เพ่ือเป็นช่องทางการให้บริการ   
อีกช่องทางหน่ึงแทนการเดินทางมาติดต่อที่สํานักงานประกันสังคม ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์         
เป็นระบบงานที่สามารถใช้งานผ่าน Web Browser โดยระบบมีการบริการให้ทําธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับ
บริการงานประกันสังคม เช่น การข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน การนําส่งข้อมูลเงินสมทบ การสอบถามข้อมูล 
และการตรวจสอบสถานการณ์ทําธุรกรรม 

 
 

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) 
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6. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) 

 

 
 
 

7. ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายบคุคลธรรมดา (Gortax) 
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8. ระบบฐานข้อมูลผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
เป็นระบบข้อมูลเก่ียวกับ การเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การให้ความเห็นชอบเงินประจําตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร วิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ และวิชาการ การรับทราบการแต่งต้ัง ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน การจัดทําข้อมูล เงินเพ่ิม ค่าครองชีพช่ัวคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 

 
 

9. เว็บไซต์สาํนักงานอธิการบดี 
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10. ระบบการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ด้านระบบบริหารงบประมาณและการเงินการบัญชี ระบบ 3 มิติ 
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รายงานผลการใชจายงบประมาณ ของสํานักงานอธิการบดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี หน่วยงาน ประเภทงบ
 งบประมาณจัดสรร

 (หลังโอน
เปลี่ยนแปลง)

รวมเบกิจ่าย คงเหลือ คิดเปน็
ร้อยละ

1 กองกลาง (ส่วนกลาง) งบประมาณแผ่นดิน 165,046,800.00   157,046,804.72 7,999,995.28 95.15   

เงินรายได้ 20,593,260.00     13,076,780.16   7,516,479.84 63.50   

2 กองกลาง งบประมาณแผ่นดิน -                    -                  -               -      

เงินรายได้ 40,061,246.00     35,431,374.98   4,629,871.02 88.44   

3 กองนโยบายและแผน งบประมาณแผ่นดิน 1,132,700.00       1,132,699.20     0.80             100.00 

เงินรายได้ 1,298,620.00       1,296,552.80     2,067.20       99.84   

4 กองพัฒนานักศึกษา งบประมาณแผ่นดิน 1,521,700.00       1,521,700.00     -               100.00 

เงินรายได้ 5,682,530.00       5,079,832.73     602,697.27    89.39   
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รายงานผลการใชจายงบประมาณ (เงินรายได) 

ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อโครงการ
 งบประมาณ

จัดสรร (หลังโอน
เปล่ียนแปลง)

รวมเบิกจ่าย คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ

กองกลาง (ส่วนกลาง) 165,046,800.00 157,046,804.72 7,999,995.28 95.15   
1 การบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (GE) 851,760.00 851,760.00 - 100.00 
2 วัสดุการศึกษาวิชาชีพครู 711,620.00       711,620.00       - 100.00 
3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนประจําปีการศึกษา 2556
250,000.00       250,000.00       - 100.00 

4 ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสําหรับครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษ

150,000.00       150,000.00       - 100.00 

5 สัมมนาครูและผู้บริหารโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนปี 2556

250,000.00       250,000.00       - 100.00 

6 สนับสนุนจัดการเรียนการสอนสังคมและ
วิทยาศาสตร์

21,770,220.00 13,770,220.00 8,000,000.00 63.25   

7 บริหารสํานักงานอธิการบดี ค่าใช้จ่าย
บุคลากร **ส่วนกลางเบิกจ่าย**

141,063,200.00  141,063,204.72  4.72- 100.00 

กองนโยบายและแผน 1,132,700.00    1,132,699.20    0.80            100.00 
1 บริหารการคลังและทรัพย์สิน 32,700.00         32,700.00         - 100.00 
2 สนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาและ ก.พ.ร.
600,000.00       599,999.20       0.80 100.00 

3 เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน

500,000.00       500,000.00       - 100.00 

กองพัฒนานักศึกษา 1,521,700.00    1,521,700.00    -              100.00 
1 คชจ.นักศึกษาพิการในสถานศึกษา 1,294,000.00 1,294,000.00 - 100.00 
2 บริหารงานหอพัก ครุภัณฑ์ 227,700.00 227,700.00 - 100.00 

167,701,200.00 159,701,203.92 7,999,996.08 95.23   

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รวมท้ังส้ิน
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รายงานผลการใชจายงบประมาณ (เงินงบประมาณแผนดิน)  
ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ช่ือโครงการ
 งบประมาณ

จัดสรร (หลังโอน
เปลี่ยนแปลง)

รวมเบิกจ่าย คงเหลือ
คิดเป็น
ร้อยละ

กองกลาง (ส่วนกลาง)  20,593,260.00  13,076,780.16  7,516,479.84 63.50
1 บริหารงานส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง
     7,034,750.00      5,392,929.23    1,641,820.77 76.66

2 การบริหารหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) และ
เลือกเสรี

     1,646,520.00      1,588,488.75         58,031.25 96.48

3 การบริหารวิชาชีพครู     1,423,240.00     1,396,656.25         26,583.75 98.13
4 บริหารงานและจัดการเรียนการสอนศูนย์ให้

การศึกษามหาวิทยาลัยฯ
     6,328,280.00      2,667,175.25    3,661,104.75 42.15

5 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย (คสม.)

        380,000.00         356,910.00         23,090.00 93.92

6 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)

        100,000.00           99,957.00               43.00 99.96

7 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ

        400,000.00         399,862.48             137.52 99.97

8 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน

        249,000.00         248,218.00             782.00 99.69

9 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจตามบทบาทหน้าที่
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

        100,000.00           84,060.00         15,940.00 84.06

10 ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจการประชุมอาจารย์ 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน
ราชการ

          92,000.00           90,920.00          1,080.00 98.83

11 ส่งเสริมประเพณีเทศกาลปีนเขาเข้าถ้ําจอมพล           55,000.00           54,398.90             601.10 98.91
12 เงินกันสํารอง 5%        284,470.00        155,910.47       128,559.53 54.81
13 แก้ไขปัญหาเร่งด่วน     2,500,000.00        541,293.83    1,958,706.17 21.65



 
 
 
 
 

การประกัน
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A มีการ
นาระบบ    

าคัญเรื่อง     
ชอบจาก   

นาระบบ
นองค์กร 
บริหาร
อ เ ป็ น
บ ส นุ น
ๆ  ใ น

สามารถ
ับใจใ ห้

ประเมิน
ด้คะแนน

    



• จุดแข็
• มีที
• มีแ
• มีกา
• มีแ

แผน
• ข้อสงั

• มีภ
เอก

• แผน
8 - 

• การ
เอก
คือ 

• จุดทีค่
• ไมม่ี

• ข้อเส
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และ

ป็น

หน้า 

รวม
แผน 

556 

นผล

การ
การ 
วาม
กับ

แผน
ลาที่
ผล
งาน

ะไม่

าภายในาภายใน  



• จุ
•

• แ
•
•

•

อง

• จุ
•

• แ
•
•

•

องค
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มาตรฐาน เ

• เพิ่มรายละ
ต้องการฝึก
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• ตัวบ่งชี้ที่ 7
อ้างอิง

• ตัวบ่งชี้ที่ 7
ของสํานักง

• ตัวบ่งชี้ที่ 7
สํานักงานอ
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นา

มีการวิเคราะห์
ห้เกิดคุณภาพท
เครื่องมือ อุปก
เอียดหน้า 43 
กอบรมและพั
ชัดเจน หรือมีป
7.3 การเขียน S

7.4 ขาดหลักฐา
งานอธิการบดี
7.2 ไม่สามารถ
อธิการบดี จึงค

ท่ี 7  การบริ

จดุแข็ง

นา

ท่ี 8 การเงิน

    

  

์ประเด็น KM 
ทางการศึกษา
กรณ์ ที่เอื้ออําน
ใน SAR ในส่ว
ัฒนาผู้บริหาร
ประสิทธิภาพม
SAR ในช่วงผล

านรายงานการ

ถประเมินได้ 
วรขอยกเว้นกา

ริหารและกา

และงบประ

  

ที่เกี่ยวกับงา
า เช่น การจัด 
นวยต่อการเรีย
วนข้อจุดที่ควรพ
รในด้านใดบ้าง
ากขึ้น 

ลการดําเนินงาน

รประชุมของค

เนื่องจากเกณ
ารประเมินในตั

ารจัดการ

มาณ

นวิจัยและการ
KM เกี่ยวกับ
นการสอน
พัฒนา ทางสํา
ง รวมทั้งมีการ

นไม่ได้ระบุหม

ณะกรรมการบ

ณฑ์ไม่สอดคล้อ
ตัวบ่งชี้นี้

รผลิตบัณฑิต โ
บการจัดห้องเรี

านักงานอธิการ
รประเมินผลง

มายเลขหลักฐา

บริหารความเสี

องกับพันธกิจข
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โดย
รียน

รบดี
งาน

นที่

ส่ียง

ของ

 



• จุ
•

• แ
•

• จุ
•

• ข้
•

อง

• จุ
•

• แ
•
•

•

อง

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ดแข็ง
ไม่มี
นวทางเสริมจุ
ไม่มี
ดที่ควรพฒันา
ไม่มี
้อเสนอแนะ
ควรนําคู่มือ ห
หน่วยงานภาย

งค์ประกอบที

ดแข็ง
ไม่มี
นวทางเสริมจุ
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒ
• ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
• ควรพิจารณ

อย่างชัดเจน
• ควรพิจาร

สะท้อนถึงค
• เนื่องจากส

ประเมินคว
ภาพรวม

งค์ประกอบที

จดุแข็ง

า

หรือแนวปฏิบั
ยนอกเพื่อนําไป

ท่ี 8  ระบบก

จุดแข็ง

นา

ณาปรับอัตลักษ
น 
ณาปรับเกณฑ
คุณภาพและคว
สํานักงานอธิก
วามสําเร็จของอ

ท่ี 10  อัตลัก

  

ัติที่ดี ที่ทางสํา
ปใช้ประโยชน์อ

กลไกการปร

ษณ์ของสํานักง

ฑ์มาตรฐานขอ
วามสําเร็จมาก
การบดี มีหน่ว
อัตลักษณ์ให้เห

ักษณ์ของสาํ

  

  
  
  
  
  
  

  
  

านักงานอธิกา
อย่างแพร่หลา

ระกันคุณภา

านอธิการบดี ใ

องตัวบ่งช้ีอัต
กขึ้น
วยงานย่อยๆ 
หมือนกันทุกหน

านักงานอธิก

รบดีได้จัดทําขึ
ย

าพ

ให้มีตัวช้ีวัดระ

ลักษณ์ให้มีคว

จึงควรใช้รูปแ
น่วยงาน และท

การบดี

ขึ้น ไปเผยแพร

ดับความสําเร็จ

วามสมบูรณ์แ

แบบรายงานก
ทํารายงานสรุป
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ร่ยัง

จได้

และ

การ
ปใน
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ที่ปรึกษา 
1. นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 
 

คณะทาํงาน 
1. นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวปราณี สุขเกษม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
4. นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร ์ หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 
5. นายสวงค์ พ่อค้า หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและนิติการ 
6. นางชวิพร มั่งสุวรรณ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 
7. นางสุนันท์ อุ่นตา หัวหน้างานบริหารพัสดุ 
8. นางสุนีย์ ชูแสง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
9. นางสาวรัชนี นาเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 
10. นายพณกฤษ บุญพบ หัวหน้างานอาคารสถานที ่
11. นายวันชัย ตาเสน หัวหน้างานหอพัก 
12. นายวัฒนา อ่วมเนตร ปฏิบัติหน้าที่ รก.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
13. นางสาวเอ่ียมฤทธ์ิ รัตนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
14. นางสาวลภัสสิริณ สมบูรณ์สกุลวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

  




