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บทที ่1   

บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคัญ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ 10 แห่ง

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำช

ภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 มีภำระหน้ำที่หลักในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำนทุกด้ำน

ของมหำวิทยำลัยเป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน ประสำนงำน สนับสนุน ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกแก่

หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

มหำวิทยำลัย เดิมแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 3 กอง ได้แก่ กองกลำง กองพัฒนำนักศึกษำ และกองนโยบำยและ

แผน ต่อมำมหำวิทยำลัยได้ปรับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรในส ำนักงำนอธิกำรบดีให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ

มหำวิทยำลัยเพ่ือท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ส ำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีหน่วยงำนเทียบเท่ำ

กองอีก 6 หน่วยงำน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ศูนย์พัฒนำภำษำและวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์กีฬำและ

นันทนำกำร กลุ่มงำนพัฒนำกำยภำพ ภูมิสถำปัตย์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กร และศูนย์ทดสอบ

มำตรฐำนฝีมือแรงงำน  

จำกภำระหน้ำที่ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวก 

ประสำนงำนและสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย จึงมีนโยบำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กระบวนกำร

ให้บริกำรที่มีควำมรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย โปร่งใส และสุจริต โดยน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้เพ่ือ

ตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ เพ่ือสร้ำงควำม

ประทับใจและเป็นไปตำมควำมคำดหวังของทั้งผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร  

ดังนั้น เพ่ือทรำบระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำซึ่งเป็นผู้รับบริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดีต่อ

กำรบริหำรจัดกำรให้บริกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 จึงได้

ท ำกำรส ำรวจคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรขึ้น ข้อมูลที่ได้จะได้น ำมำพัฒนำนโยบำย วำงแผนและพัฒนำกำร

ให้บริกำรของส่วนงำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่สร้ำงควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.2561 
2. น ำผลที่ได้มำพัฒนำนโยบำย วำงแผนและพัฒนำกำรให้บริกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ 
 ขอบเขตกำรศึกษำ 

- ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
1. ลักษณะประชำกรศำสตร์ (ข้อมูลทั่วไป) 
    1.1 ภำคกำรศึกษำของนักศึกษำ 
    1.2 คณะ 
    1.3 ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 
2. หน่วยงำนในสังกัด 
    2.1 งำนกิจกำรนักศึกษำ 
    2.2 งำนกำรเงิน 
    2.3 งำนสถำนที่ สภำพแวดล้อม และกำรบริกำรต่ำง ๆ 

- ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ด้ำนพื้นที่ผู้วิจัยได้ท ำกำรแจกแบบสอบถำมให้กับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ที่อยู่ 

38 ม.8 ถนนหำดเจ้ำส ำรำญ ต ำบลนำวุ้ง อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 
- ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำระหว่ำงเดือน 1 สิงหำคม 2561 ถึง 31 มกรำคม 2562 เป็นระยะเวลำ 6 เดือน 
- ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักศึกษำศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 
พ.ศ.2561 ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก ป.บัณฑิตศึกษำ ภำคปกติและภำคนอกเวลำ
ปกติ  

- ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ประจ ำปี

กำรศึกษำ พ.ศ.2561 ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก ป.บัณฑิตศึกษำ ภำคปกติและ
ภำคนอกเวลำปกติ จ ำนวน 500 คน ก ำหนดขนำดตัวอย่ำงของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของ 
Yamane (1973 : 887, อ้ำงถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 2550) โดยก ำหนดให้ระดับควำมคลำดเคลื่อน
เท่ำกับ 0.05 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 

จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรวิจัยเรื่องควำมพึงพอใจ

ของนักศึกษำต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ประจ ำปี

กำรศึกษำ พ.ศ.2561 ผู้วิจัยได้ก ำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัยเพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

        ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในกำรวิจัย 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
1. ภำคกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน

อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีแตกต่ำงกัน 
2. คณะแตกต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีแตกต่ำงกัน 
3. ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) แตกต่ำงกัน มีควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรบริหำรจัดกำร

กำรศึกษำของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีแตกต่ำงกัน 
 
 
 
 

ลักษณะประชำกรศำสตร์ 
(ข้อมูลทั่วไป) 

1. ภำคกำรศึกษำของนักศึกษำ 
2. คณะ 
3. ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 

 

หน่วยงำนในสังกัด 

1. งำนกิจกำรนักศึกษำ 

2. งำนกำรเงิน 

3. งำนสถำนที่ สภำพแวดล้อม 

และกำรบริกำรต่ำง ๆ 

 

ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 มหำวิทยำลัย หมำยถึง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นสถำบันอุดมศึกษำที่มีภำรกิจด้ำน

กำรศึกษำ ภำยใต้ปรัชญำคุณธรรมน ำควำมรู้ มุ่งสู่สำกล โดยมีวัสัยทัศน์ภำยในปี 2562 จะเป็นมหำวิทยำลัยชั้น

น ำที่มีควำมโดดเด่นด้ำนอำหำรและกำรท่องเที่ยว 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี หมำยถึง ส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ที่สนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนของอธิกำรบดี เพ่ือด ำเนินภำรกิจของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และพันธกิจของ

มหำวิทยำลัย รวมทั้งหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยแบ่งหน่วยงำนภำยในของส ำนักงำนออกเป็น 3 กอง 

2 กลุ่มงำน และ 4 ศูนย์ ได้แก่กองกลำง กองนโยบำยและแผน กองพัฒนำนักศึกษำ กลุ่มงำนพัฒนำกำยภำพ 

ภูมิสถำปัตย์ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กร ศูนย์พัฒนำภำษำและวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

และศูนย์กีฬำและนันทนำกำร 

 บุคลำกร หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่บริกำรแก่นักศึกษำ

ที่มำขอรับบริกำรที่ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

 นักศึกษำ นักศึกษำภำคปกติ และภำคนอกเวลำปกติ ซึ่งก ำลังศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ปี

กำรศึกษำ 2561 

 ควำมพึงพอใจ ควำมรู้สึกหรือทัศนคติที่มีต่อกำรรับรู้จำกกำรบริกำร ซึ่งผู้รับบริกำรจะมีควำมสุขและ

เกิดควำมพึงพอใจเมื่อได้รับบริกำรและเกิดผลส ำเร็จตำมควำมมุ่งหวังหรือเดินควำมคำดหมำย แต่ระดับควำม

พึงพอใจที่เกิดขึ้นนั้น จะแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของกำรบริกำร แต่หำกควำมต้องกำรไม่ได้รับกำร

บริกำร หรือตำมวัตถุประสงค์ ควำมคำดหมำย ก็อำจจะก่อให้เกิดควำมไม่พึงพอใจ ซึ่งกำรวิจัยครั้งนี้ หมำยถึง 

ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  

ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.2561 จ ำนวน 4 งำน ดังนี้ 

  1. งำนกิจกำรนักศึกษำ อยู่ในควำมรับผิดชอบของ กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มีภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ก ำกับดูแลนักศึกษำให้อยู่ในระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ของ

สังคมอีกท้ังยังท ำหน้ำที่เสริมสร้ำงพัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะในกำรประกอบอำชีพ ได้แก่ ทักษะกำรเรียนรู้และ

นวัตกรรม  ทักษะสำรสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอำชีพ เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมยืดหยุ่นรู้จักปรับตัว 

มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสิ่งใหม่ ๆ รู้จักสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีควำมเป็นผู้น ำ มีควำมรับผิดชอบ  รวมถึงมี

คุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต มีสุขภำวะทีดีสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ตลอดจนให้บริกำรและจัด

สวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้กับนักศึกษำได้แก่ หอพักนักศึกษำ ทุนกำรศึกษำ กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ กำร
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รักษำพยำบำล กำรเรียนนักศึกษำวิชำทหำรและกำรผ่อนผันกำรคัดเลือกทหำรกองประจ ำกำร และเมื่อ

นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ จะสำมำรถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

  2. งำนกำรเงิน บริหำรงำนโดยงำนบริหำรคลังและทรัพย์สิน อยู่ในควำมรับผิดชอบของ  

กองกลำง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำรกิจหลักในกำรควบคุมและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงินและรำยได้ของ

มหำวิทยำลัย ทั้งเงินงบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณจำกรำยได้ของมหำวิทยำลัย  กำรรับเงิน กำร

จ่ำยเงิน กำรน ำส่งเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน และเอกสำรทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบใบส ำคัญ ฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 

ควบคุมกำรเบิกจ่ำย ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 

บริหำรงำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ และเงินอ่ืน ๆ รวมถึงควบคุมและ

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบกำรบันทึกบัญชีเงินงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย กำรบริหำร

กำรลงทุน หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย  กำรพิจำรณำกำรขออนุมัติโครงกำร  กำรพิจำรณำ

ร่ำงระเบียบทำงกำรเงินของหน่วยงำนต่ำง ๆ และประสำนงำนให้หน่วยงำนด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ

รำยจ่ำยให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  

  3.งำนสถำนที่ สภำพแวดล้อม และกำรบริกำรต่ำง ๆ บริหำรงำนโดยกลุ่มงำนพัฒนำกำยภำพ 

ภูมิสถำปัตย์และสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำรกิจหลักในกำรก ำกับดูแลระบบงำนกำยภำพให้เป็นไป

ตำมผังแม่บท จัดท ำข้อมูลอำคำร (GIS) ปรับปรุงแบบอำคำร และแบบระบบสำธำรณูปกำร ปรับปรุงผังแม่บท 

รับผิดชอบงำนด้ำนวิศวกรรม อำทิ ส ำรวจ ออกแบบค ำนวณโครงกำรสร้ำงอำคำร สิ่งปลูกสร้ำง ออกแบบทำง

วิศวกรรมกำรทำง ออกแบบทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ สุขำภิบำล กำรตรวจสอบและทดสอบทำงด้ำนวิศวกรรม 

ก ำกับดูแลรักษำสวนหย่อม   สนำมหญ้ำ รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงำ รักษำควำมสงบเรียบร้อยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 

  4.งำนบริกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ บริหำรงำนโดยศูนย์ดิจิทัล ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีภำรกิจ

หลักในกำรให้บริกำรระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ระบบงำน

บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล และระบบสื่อผสม  ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่มหำวิทยำลัยและสังคมใน

รูปแบบของกำรให้ค ำปรึกษำ กำรให้บริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำร พร้อมประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้ง

ภำยในและภำยนอก ส่งเสริมให้นักศึกษำ บุคลำกร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำมำตรฐำนและ

ปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
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บทที่2 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการการศึกษาของส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา เอกสาร ต ารา 

งานวิจัยต่างๆและทบทวนวรรณกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวคิดของงานวิจัยดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2. ข้อมูลทั่วไปของส านักงานอธิการบดี 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4. สมมติฐานในการวิจัย 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

1. ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทั่ว ๆ ไปว่าระดับ

ความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความหมายของความพึงพอใจในการบริการสามารถจ าแนก

เป็น 2 ความหมาย ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ (Consumer 

satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ของผู้ให้บริการความพึงพอใจ ได้มีผู้ให้

ความหมายไว้หลากหลาย รวบรวมได้ดังนี้ 

 Shelly (1975) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกใน

ทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้น  แล้วท าให้เกิดความสุข 

ความสุขนี้เป็นความสุขที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ

ความสุขสามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและ

ความรู้สึกท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและ ระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่า ระบบ

ความพึงพอใจ 

 Mullins (1954) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน เป็น

สภาพที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกิด

จากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมาย

บางอย่างนั้นแล้วจะเกิดความพอใจเป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก 
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 สุวิมล ค าย่อย (2555) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลซึ่งแสดงออกในด้าน

บวกหรือลบที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องการ ซึ่งความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อ

บุคคลได้รับหรือบรรลุจุดหมายในสิ่งที่ต้องการในระดับหนึ่งและความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหาก

ความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ สามารถจ าแนก

เป็น 2 ความหมาย ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ (Customer 

satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ของผู้ให้บริการ ดังนี้ 

 1.1 ความหมายของความพึงพอใจของผู้บริการ ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบนิยามของ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น 2 นัย คือ  

  1.1.1 ความหมายที่ยึดสถานการณ์การซื้อเป็นหลัก ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นผลที่

เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การซื้อสถานการณ์หนึ่ง มักพบใน งานวิจัย

การตลาดที่เน้นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

  1.1.2 ความหมายที่ยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก ให้ความหมายว่า 

ความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้อง

กับผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความพึงพอใจ หมายถึง การประเมิน

ความสามารถของการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 1.2 ความหมายของความพึงพอใจในงานของผู้บริการ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาองค์กร ความ

พึงพอใจในการท างานจะมีผลต่อความส าเร็จของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงาน

บริการขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจ ใน

การบริการที่ได้รับจนติดใจและกลับมาใช้บริการเป็นประจ า การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจน

ผู้ปฏิบัติงานถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะน ามาซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

ทางการตลาด เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้ง และส่งผลให้สังคมส่วนรวมมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจมีความส าคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ทั้งทางบวกและ

ทางลบ เพ่ือได้รับการตอบสนองตามความคาดหวัง หรือวัตถุประสงค์ของบุคคลนั้นๆ โดยประกอบด้วยปัจจัย

แวดล้อมที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในแต่ละรูปแบบ 

2. ลักษณะความพึงพอใจ 

 สุรศักดิ์ นาถวิล (2544) ได้กล่าวว่า ลักษณะความพึงพอใจไว้ ดังนี้  
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 2.1 ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใด บุคคลจะรับรู้ความพึงพอใจจ าเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวการตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์ ส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่าง ๆ ใน ชีวิตประจ าวันท าให้แต่ละคนมี

ประสบการณ์รับรู้ เรียนรู้ สิ่งที่ได้รับการตอบสนองแตกต่างกันไป และหากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามความต้องการก็

จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ 

 2.2 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน

สถานการณ์ บริการก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว้ในใจอยู่ก่อน

เสมอแล้ว ซึ่งมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติที่ยึดถือต่อบริการประสบการณ์ดั้งเดิมที่เคยใช้บริการ การ

บอกเล่าของผู้อ่ืน การรับทราบข้อมูล การรับประกันบริการจากโฆษณา การให้ค ามั่นสัญญาของผู้ให้บริการ

เหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ที่ผู้ใช้บริการเหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ผู้รับบริการ ใช้เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับ

ในวงจร ของการให้บริการตลอดช่วงเวลาของความจริง สิ่งที่ผู้บริการได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ได้รับ

การบริการ คือ ความคาดหวังในสิ่งที่คิดว่าได้รับ (Expectations) นี้มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความ

จริงหรือการพบปะระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบ

สิ่งที่ได้รับจริงในกระบวนการบริการที่เกิดขึ้น (Performance) กับความหวังเอาไว้หากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตาม

ความคาดหวังถือว่าเป็นการยืนยันที่ถูกต้อง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีผู้รับริการย่อมเกิดความพึง

พอใจต่อการบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่ เป็นไปตามคาดหวังอาจจะสูงหรือต่ ากว่านับว่าเป็นการยืนยันที่

คลาดเคลื่อน (Disconfirmation) ความคาดหวังดังกล่าวทั้งนี้ช่วงความแตกต่าง (Discrimination) ที่เกิดขึ้นจะ

ชี้ให้เห็นระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจมากน้อยได้ ถ้ายืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึง

พอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พอใจ 

จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก

ทางบวกของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรู้ถึงความพึงพอใจที่รู้สึกได้ในขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตาม

ความคาดหวังหรือวัตถุประสงค์ 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับริการ 

 ศิริพร ตันติพูลวินัย (2538) ได้กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ 

 3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริการว่าความพึงพอใจผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึง

ความรู้สึกในทางบวกของทางผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่

ส าคัญดังนี้  
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 3.1.1 สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้ เกิด

ความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเลที่ตั้งและกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึง

เป็นเรื่องส าคัญ 

 3.1.2 การส่งเสริมการแนะน าการบริการความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้

ยินข้อมูลข่าวสาร หรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงของการบริการไปในทางบวกซึ่งหากตรงกันกับความเชื่อถือก็จะมี

ความรู้สึกดีกับการบริการดังกล่าวอันเป็นแรงจูงใจผลักดัน ให้ความต้องการบริการตามมา 

 3.1.3 ผู้บริการและผู้ปฏิบัติการ ล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้ผู้

บริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริการที่วางนโยบายการบริการ โดยค านึงถึงความส าคัญของลูกค้าเป็นหลัก

ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือ

พนักงานที่ตระหนักถึงลูกค้าส าคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองที่ลูกค้าต้องการความสนใจเอาใจใส่

อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านักของบริการ 

 3.1.4 สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการที่มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการออกแบบ

สถานที่ ความสวยงามการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสันการ จัดแบ่งพ้ืนที่สัดส่วน ตลอดจน

การออกแบบวัสดุเครื่องใช้บริการ เช่น ถุงกระดาษ ถุงหิ้วใส่ของ ซองจดหมาย ฉลากสินค้า 

 3.1.5 ขบวนการบริการ มีวิธีการน าเสนอขบวนการบริการเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการส่งผลให้กับการปฏิบัติการแก่ลูกค้ามีความคล่องตัว

และสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา

จัดระบบข้อมูลส ารองห้องพักโรงแรมหรือสายการบินการใช้เครื่องฝาก – ถอนอัตโนมัติ การใช้ระบบโทรศัพท์

อัตโนมัติในการรับ – โอน สาย ในการติดต่อองค์การต่างๆ เป็นต้น หรือการให้ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอและ

เพียงพอ 

 มณีวรรณ ตั้นไทย (2533) ได้กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ 

 3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการ หมายถึง  ความรู้สึกยินดี

ของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการในด้านต่างๆ ได้แก่  

  3.2.1 ด้านความสะดวกที่ได้รับ หมายถึง สถานที่ให้บริการ รวมถึงสถานที่จอดรถที่ให้บริการ

สะอาด อุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น แบบฟอร์มไม่ขาดแคลนและมีการประชาสัมพันธ์งานบริการต่อเนื่อง 

  3.2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ได้รับ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ให้บริการแต่งกายเหมาะสม 

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้วาจาสุภาพ มีความกระตือรือร้น มีการบริการเป็นระบบมีข้ันตอนในการให้บริการ 
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  3.2.3 ด้านคุณภาพบริการที่ได้รับ หมายถึง การได้รับการบริการที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมามี

อุปกรณ์ ไว้บริการพอเพียง มีคนคอยแนะน าและมีการแจ้งผลการบริการ 

  3.2.4 ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาในการให้บริการที่ก าหนดชัดเจน 

และด าเนินการให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด หากมีข้อพกพร่องสามารถไขทันทีหรือไม่ล้าช้า 

  3.2.5 ด้านข้อมูลทั่วไป หมายถึง การค้นหาข้อมูลได้รับความสะดวก ข้อมูลทันสมัยสามารถ

สอบถามเพ่ิมเติมได้ มีช่องทางการบริการข้อมูลที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว 

 3.3 Milet (1954) ได้กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ 

  3.3.1 การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equal table Service) หมายถึง การให้บริการอย่าง

เท่าเทียมกัน โดยยึดหลักว่าคนเราทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง การให้บริการ

งานของรัฐต้องไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ผิวหรือความยากจน ตลอดจนสถานะทางสังคมนอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท า

การสังเคราะห์ประเด็นด้านนี้โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับหลักความเสมอภาค เพ่ิมอีกดังนี้  

  หลักความเสมอภาคนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพเนื่องจากหลักการที่จะท า

ให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอภาคกันทุกผู้ทุกคน ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของ เสรีภาพและเป็น

หลักประกันในการท าให้เสรีภาพเกิดข้ึนได้จริง ดังนั้นหลักความเสมอภาคใต้กฎหมาย จึงเป็นหลักการที่ท าให้มี

การปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ (Non - discrimination) 

  ทั้งนี้การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคนั้นจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนกันอย่าง

เท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้นๆ จึง

จะท าให้เกิดความยุติกรรมภายใต้หลักความเสมอภาคขึ้นได้ หลักความเสมอมากเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายสามารถแยกประเภทของหลักความเสมอภาคได้ 2 ประเภท คือ หลักความเสมอภาคทั่วไป หลัก

ความเสมอภาคท่ัวไปเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคนที่อาจกล่าวอ้างกับการกระท าใดๆ ของรัฐได้และหลัก

ความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง เป็นหลักความเสมอภาคท่ีใช้เฉพาะเรื่อง เป็นหลักความเสมอภาคที่ใช้เฉพาะภายใน

ขอบเขตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเฉพาะ  

  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปการให้บริการอย่างเสมอภาค คือ ความยุติธรรมในการให้บริการทุกคน

อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง ไม่มีการดีดกันหรือ

แบ่งแยกเกิดข้ึน ให้ผู้ให้บริการจะต้องบริการต่อผู้รับบริการโดยยึดฐานของเสรีภาพและความยุติธรรม 

  3.3.2 การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่าเป็น

การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเลย 

ถ้าไม่มีการตรงเวลานอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ประเด็นด้านนี้โดยอาศัยนักวิชาการและแนวคิด

เกี่ยวกับการบริหารเวลาเพิ่มอีกดังนี้ 
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  การบริการเวลา (2553) การบริการนั้นผู้ให้บริการจะต้องรู้จักการบริการเวลากล่าวคือ การ

รู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ผู้ให้บริการจะต้องรู้จักแบ่งเวลา โดยจัดสรร

เวลาของตนเองให้ถกูต้องและเหมาะสมตามวันเวลาที่ก าหนด  

  การบริการเวลาเป็นตัวก าหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ การบริการเวลาให้เกิด

ประสิทธิภาพมีหลักการดังนี้ 

   3.3.2.1 การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นหลักการส าคัญของการท างานจึง

ต้องก าหนดจุดมุ่งหมายใช้เวลาที่ประหยัด และก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพโดยก าหนดแบบงานที่ต้องท าและ

ฝึกใช้ปฏิทินในการวางแผนจนเป็นนิสัยเพราะการวางแผนจะช่วยรักษาเวลาและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 

   3.3.2.2 การจัดเวลาให้เหมาะสมงาน คือ การก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของ

งานไว้ในแผนการท างาน งานใดที่ไม่ส าคัญหรือกิจกรรมใดที่ไม่เกิดประโยชน์ควรตัดทิ้งไปและให้เวลาส าหรับ

งานที่ส าคัญๆ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานมากที่สุดโดยแยกประเภทของงานไว้ให้ชัดเจน แล้วจัดท า

พร้อมกันเพ่ือประหยัดเวลาและเป็นไปอย่างมีระบบเสมอ  

   3.3.2.3 การจัดเวลาให้เหมาะสมกับคน กล่าวคือ ควรตัดเวลาที่เกี่ยวกับงาน หรือ

การประชุมที่ไม่จ าเป็นควร ให้บุคคลอ่ืนมีส่วนแบ่งภาระความรับผิดชอบงานตามสมควร มีการมอบหมายงาน

กระจายงานให้บุคคลอ่ืน ท าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานที่ชัดเจนและควรสร้าง

บรรยากาศการท างานให้เกิดข้ึนเสมอ 

   3.3.2.4 การสั่งการ เตือนตนเสมอ คือ ควรท าอะไรให้ลุล่วงไปเป็นขั้นตอน แต่ไม่ใช่

ใส่ใจแต่การจัดระบบ จนไม่เคยประเมินคุณค่าที่แท้จริงของผลงานฝึกฝนการตัดสินใจเพ่ือท างานตามที่เห็นว่า

เหมาะสมให้ทันเวลา 

   3.3.2.5 การควบคุมการท างานเพ่ือการมีเวลาที่ดีกว่า คือ ควรฝึกมีวินัยในการ

ท างานไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 

   ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปการให้บริการที่ตรงเวลา คือ ผู้ให้บริการจะต้องมีความตรงต่อ

เวลากับผู้รับบริการในทุกกรณีที่มาติดต่อขอรับบริการ โดยยึดหลักและปฏิบัติตามกฏของการให้บริการ 

ประกอบกับการวางแผลและจัดล าดับความส าคัญ การจัดสรรเวลา เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการ หรือทักษะ

ทางเทคนิค เพ่ือให้การบริหารจัดการงานหรือบริการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในเวลาที่ก าหนด และ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานที่รับผิดชอบ 

  3.3.3 การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการต้องมีลักษณะ

จ านวนให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม Millet (1954) เห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา
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จะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจ านวนการให้บริการไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้

เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ประเด็นด้านนี้โดยอาศัยนักวิชาการและแนวคิด

เกี่ยวกับการบริการอย่างเพียงพอเพ่ิมเติมอีกดังนี้ 

  นอกจากให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและให้บริการอย่างรวดเร็วแล้วต้องค านึงถึง

จ านวนคนที่เหมาะสม จ านวนคนที่ต้องการในสถานที่ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วยการบริการที่

พอเพียงหรือว่าการบริการขั้นต่ า (Adequate Service) คือ การบริการระดับที่ต่ าที่สุดของการบริการที่ลูกค้า

จะยอมรับได้ โดยไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ความคาดหวังระดับนี้ประกอบขึ้นจากระดับบริการที่พึงประสงค์

และระดับบริการที่พอเพียงจะได้รับอิทธิพล ปัจจัย 3 ด้าน คือ จากค าสัญญาซึ่งผู้ให้บริการให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็น

สัญญาที่ชัดแจ้งและค าสัญญาที่ไม่ชัดแจ้ง จากการบอกปากต่อปากของลูกค้าและจากประสบการณ์ 

  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุป การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ การบริการจัดการที่สามารถ

บริหารให้มีการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ประกอบด้วยปัจจัยใน

การบริการ เช่น จ านวนบุคลากร เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่ให้บริการ เป็นต้น 

  3.3.4 การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการที่มีความ

สม่ าเสมอ มีความพร้อมและเตรียมตัวต่อความสนใจตลอดเวลา มีการฝึกอบรมอยู่ เป็นประจ าและมีความ

รับผิดชอบต่องานที่ท า 

   ความรับผิดชอบนี้จะเป็นภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานของผู้

ร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การเนื่องจากบุคลต้องอยู่ร่วมกันท างานในองค์การจ าเป็นต้องปรับลักษณะ

นิสัยเจตคติของบุคคลเพ่ือช่วยเป็นเครื่องมือผลักดันให้ปฏิบัติงานตามระเบียบรู้จักเคารพสิทธิของผู้ อ่ืน

ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความชื่อสัตย์ สุจริต คนที่มีความรับผิดชอบจะท าให้การปฏิบัติงาน

ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้และช่วยให้การท างานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น 

   ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพันที่ผู้น าต้องสร้างขึ้นเพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุ

เป้าหมายได้อย่างดี ถ้าองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะท าให้เกิดผลต่อต่อองค์การนั้น คือ  

   3.3.4.1 องค์การจะได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและผู้อื่น 

   3.3.4.2 การปฏิบัติงานจะพบความส า เร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์ภายใต้

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   3.3.4.3 ท าให้เกิดความเชื่อถือในตนเองเพราะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย 

   3.3.4.4 องค์การเกิดความม่ันคงเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน 

   3.3.4.5 องค์การประสบผลส าเร็จสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นปึกแผ่นและม่ันคง 

   3.3.4.6 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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   ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปการให้บริการอย่างต่อเนื่อง คือ การให้บริการที่เป็นไปอย่าง

สม่ าเสมอ ภายใต้ความต้องการของผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ท า ไม่ใช่ยึด

ความต้องการของหน่วยงานเป็นหลักที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใด 

  3.3.5 การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการที่มีความ

เจริญคืบหน้าไปทั้งทางด้านผลงาน คุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและในการให้บริการจ าเป็นต้องมีการ

พัฒนาระบบขององค์กรและบุคลากรอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ประเด็นด้านนี้โดย

อาศัยแนวคิดเกี่ยวกบัการบริการอย่างก้าวหน้าเพ่ิมอีกดังนี้ 

   ในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอยู่เสมอนั้นจะท าให้มีความพร้อมต่อการแข่งขัน 

และจะเป็นบุคคลที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่มีการพัฒนา

ตนเอง ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 

   การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา

ตนเองได้ดังนี ้

   3.3.5.1 วิเคราะห์ตนเอง ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตัวเอง สิ่งแรกที่

ควรต้องท าคือ การวิเคราะห์ตนเอง คนเรานั้นถ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถ ความช านาญหรือมีศักยภาพพิเศษ

ในด้านใด ก็ควรที่จะต้องเสริมศักยภาพของตนเองในด้านนั้น และควรที่จะต้องท าในสิ่งที่ตนเองมีความถนัด

หรือมีความช านาญ และส าหรับความสามารถในด้านที่ยังขาดทักษะและความช านาญก็ควรที่จะหาความรู้

เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 

   3.3.5.2 มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง การที่จะพัฒนาตนเองได้ ต้องมีความกล้าที่จะ

เปลี่ยนแปลง และต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าแค่ความตั้งใจ ต้องมีความเชื่อว่า ศักยภาพของตนเองนั้นมีสามารถ

พัฒนาขึ้นได้ และทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ที่มีศักยภาพเพ่ิมมาก

ขึ้น และต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะน ามาซึ่งสิ่งดีๆ ในชีวิตวันข้างหน้า 

   3.3.5.3 มองโลกในแง่ดี (คิดบวก) คือ สามารถท าใจให้คิดและยอมรับความรู้สึกได้

ตลอดเวลา ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลนั้น ใช่ว่าจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในงาน

แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การพัฒนาทางความคิดและทัศนคติในการท างานก็จะเป็นปัจจัยเสริมต่อการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานให้เพ่ิมข้ึน ดังนั้นการมองโลกในแง่ดี หรือ การคิดบวกนั้น เป็นพฤติกรรมของ

บุคคลที่ควรปฏิบัติ และส าคัญเป้นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เกิดเป็นนิสัยการมองโลกในแง่ดี และการคิดบวกจะช่วย

ในการเสริมก าลังใจและสามารถช่วยลดปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี ทั้งความขัดแย้งที่เกิด

ขึ้นกับบุคลอื่น และความขัดแย้งในตัวเองของตนเอง 
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   3.3.5.4 ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ การหาความรู้เพ่ิมเติมจะช่วยให้สมองได้รับการ

พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการหาความรู้ เพ่ิมเติมไม่จ าเป็นจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ท าอยู่ในขณะนั้น

เพียงเท่านั้น แต่เราสามารถหาความรู้ในด้านอ่ืนๆ ที่เรายังไม่รู้เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเพราะคนที่มีความรู้มากก็จะ

สามารถแก้ปัญหาได้ง่าย หาทางออกของปัญหาได้มากข้ึน 

   3.3.5.5 ตั้งเป้าหมายในการท างาน การก าหนดเป้าหมายในการท างานนั้น ถือเป็น

หัวใจส าคัญของการท างาน เพราะในการบริการงานใดๆ ก็ตาม มักจะเน้นที่ความส าเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้หรือ

ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะก าหนดเอาไว้ในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าท างานแบบมีเป้าหมายว่างานแต่ละอย่างที่อยู่ในความ

รับผิดชอบมีเป้าหมายของความส าเร็จอยู่ ณ จุดใด ภายในเวลาเท่าใด ความชัดเจนของงานหรือการก าหนด

แผนการปฏิบัติงานย่อมอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ กว่าการที่ปฏิบัติงานไปวัน ๆ หรือท างานไปเรื่อยๆ 

โดยไม่มีจุดหมายปลายทางของความส าเร็จ 

   3.3.5.6 วางแผนก่อนลงมือท านอกจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานแล้ว การ

วางแผนการท างานจะช่วยให้งานบรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดเวลาและการใช้

ทรัพยากรในการท างานด้วย การท างานที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเงื่อนไขของการวางแผนงานที่ดี การ

วางแผนที่ดีเกิดจากความคิดที่รอบคอบ คิดจากมุมมองที่หลากหลาย การวางแผนเป็นการสร้างข้อเสนอของ

การด าเนินงานที่เป็นไปได้หลายทางเลือก โดยเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก และยังเป็นการ

ประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ ในการท างานเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการท างาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ดังนั้นการวางแผนถือองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   3.3.5.7 มีการสื่อสารที่ดี การสื่อสารมีความส าคัญกับมนุษย์มาตั้งแต่ก าเนิดเนื่องจาก

การสื่อสารเป็นเครื่องมือ ในการบอกความต้องการของตนเองต่อผู้ อ่ืน นอกจากนี้การสื่อสารยังเป็น

ความสามารถหรือทักษะในการสื่อสารเพ่ือให้ได้ตามที่ตนต้องการ 

   3.3.5.8 มีบุคลิกภาพดี บุคลิกและการแต่งกายเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะช่วย

เสริมส าเร็จในการท างาน การแต่งกายนั้นเป็นสิ่งส าคัญ การแต่งกายต้อให้เหมาะสมกับรูปร่างและบุคลิกของ

ตนเอง 

   ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปการให้บริการอย่างก้าวหน้าคือ การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและผล

การปฏิบัติงานทุกด้านในการให้บริการ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานทั้ง

ด้านปริมาณและคุณภาพ 
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 4. การวัดความพึงพอใจ 

 ในการวัดความพึงพอใจนั้น บุญเรือง ขจรศิลป์ (2529) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ทัศนคติ

หรือเจตคติเป็นนามธรรมเป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดทัศนคติ ได้โดยตรง แต่เรา

สามารถทีจ่ะวัดทัศนคติได้โดยอ้อม โดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน 

 ฉะนั้น การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจ ากัดด้วย อาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้น ถ้าบุคคลเหล่านั้น

แสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกท่ีจริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของการวัด

โดยทั่ว ๆ ไป 

 ภณิดา ชัยปัญญา (2541) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถท าไดห้ลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถกระท าได้

ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว อาจถามความพอใจในด้านต่าง ๆ 

 2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรงซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจะได้ข้อมูลที่

เป็นจริง 

 3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล 

เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ทา่ทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่าง 

จริงจัง และสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน 

 

ข้อมูลทั่วไปของส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีมีภาระหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของอธิการบดี เพ่ือด าเนินภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานออกเป็น 3 กอง 2 กลุ่มงาน และ 4 ศูนย์ ได้แก่กองกลาง กองนโยบาย

และแผน กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์ และสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 

 

 

 ภาพที่ 2.1 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

 

1. กองกลาง 

- เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารเอกสารของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยก

ประเภท ตรวจสอบ และน าเสนอผู้บริหารสั่งการ และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บและ

ค้นหาหนังสือ จัดท าหนังสือโต้ตอบ ค าสั่ง ประกาศ ให้ข้อมูลเบื้องต้นและคัดแยกหนังสือเสนอผู้บริหาร

พิจารณาสั่งการตามค าสั่งมอบหมายงาน ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลหนังสือราชการส่งออก ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือ

สะดวกในการค้นหา งานเลขานุการ งานบริการด้านไปรษณีย์ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล โดยมีหน้าที่ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ เกี่ยวกับต าแหน่ง เงินเดือน

กรอบอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การประเมินและแต่งตั้ง

บุคคลเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น งานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบของ

บุคลากรมหาวิทยาลัย และสั่งการให้เป็นไปตามภารกิจของงานบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า 

แก้ปัญหาต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานบริหารคลังและทรัพย์สิน อยู่ในความรับผิดชอบของ  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี              

มีภารกิจหลักในการควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับการเงินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณ
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แผ่นดิน และงบประมาณจากรายได้ของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ควบคุมการเบิกจ่าย ให้ค าแนะน าด้าน

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ บริหารงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืน ๆ รวมถึงควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับระบบการบันทึกบัญชี

เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย การบริหารการลงทุน หาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย การพิจารณาการขออนุมัติโครงการ การพิจารณาร่าง ระเบียบทางการเงินของหน่วยงานต่าง 

ๆ และประสานงานให้หน่วยงานด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการยานพาหนะ  โดยด าเนินการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเก็บ 

การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ใน

ราชการ การวิเคราะห์ราคา ค่าเสื่อมราคา และการให้บริการด้านยานพาหนะของมหาวิทยาลัย บริการทั้ง

ภายในและภายนอกให้กับบุคลากรและนักศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบงานประชุมต่าง ๆ สนับสนุนการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งลักษณะของงานเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย ด าเนินการด้านการประชุมเป็นหลัก ได้แก่ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย งานธุรการและสาร

บรรณ งานพิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัยส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิจารณาตรวจร่าง ปรับปรุงแก้ไข กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดท ายกร่างและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย                  

ที่ท าขึ้นกับบุคคลภายในและภายนอก ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ให้ค าปรึกษา

แนะน า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายและนิติกรรมต่าง ๆ แก่บุคลากรและหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ด าเนินการเกี่ยวกับคดีความทั้งในทางแพ่ง ทางอาญาและคดีทางปกครอง พิจารณาวินิจฉัย

ปัญหากฎหมาย รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดี การด าเนินการบังคับคดี ตรวจ

พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร ตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ของบุคลากร  

การด าเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง สอบวินัยและหาผู้รับผิดทางละเมิด การด า เนินการกับบุคลากรที่

ผิดสัญญาลาศึกษา สัญญารับทุน สัญญากู้ยืมเงินเรียน นอกจากปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังท าหน้าที่
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ในการก าหนดแผนงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติที่

รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้ 

 

 1.1 แผนภูมิโครงสร้างกองกลาง 

 

 ภาพที่ 2.2 แผนภูมิโครงสร้างกองกลาง 

 1.2 ภาระหน้าที่ของส่วนงานในกองกลาง มีดังนี้ 

  1.2.1 งานบริหารทั่วไป 

    1) หน่วยธุรการและสารบรรณ 

(1) ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ตรวจสอบ และกลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือสั่ง
การ 

(2) การเสนอหนังสือและเอกสาร เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
(3) งานควบคุมทะเบียน และจัดเก็บเอกสารราชการทั้งภายในและภายนอกให้เป็น

หมวดหมู่ 
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง รูปแบบหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
(5) จัดเก็บหนังสือราชการให้ 
(6) การท าลายเอกสารที่ครบอายุการเก็บ 
(7) การเวียนหนังสือราชการให้หน่วยงานต่าง ๆ ตามค าสั่งการของผู้บริหาร 
(8) บริการค้นหาให้ยืมเอกสารให้หน่วยงานต่าง ๆ 
(9) จัดพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ 
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(10) บริหารจัดการหนังสือลับ 
(11) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    2) หน่วยบริหารจัดการทั่วไปและพิธีการ 

(1) จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานในฝ่าย 
(3) เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย 
(4) ร่วมจัดงานพิธีการในเทศกาลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(5) ด าเนินกิจกรรม 5 ส ของงาน 
(6) รับ-ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์จากภายนอก   
(7) จัดท าข้อมูลสถิติของฝ่าย 
(8) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    3) หน่วยเลขานุการ 

(1) จัดตารางนัดหมายภารกิจของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
(2) ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก 
(3) ประสานงานติดตามผู้ที่ขอนัดพบผู้บริหาร 
(4) จัดประชุมย่อยส าหรับผู้บริหาร ได้แก่ประชุมรองอธิการบดี 
(5) ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อธิการบดี รอง

อธิการบดี 
(6) ผู้ช่วยอธิการบดี 
(7) รับข้อมูลข่าวสาร พร้อมสืบค้นข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริหาร 
(8) อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในการเดินทางไปราชการ 
(9) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    4) หน่วยบริการไปรษณีย์ 

(1) ให้บริการรับ-ส่งจดหมาย EMS พัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่
บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

(2) จ าหน่ายตราไปรษณีย์ กล่องพัสดุ   
(3) จัดท าสถิติข้อมูลเพื่อการตรวจสอบจากไปรษณีย์ 
(4) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2.2 งานบริหารงานบุคคล 

    1) หน่วยบริหารบุคคล 

(1) ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือของงานบริหารงานบุคคล 
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(2) การท าหนังสือรับรองต่าง ๆ  
(3) ส ารวจ จัดหา และควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ของงานบริหารงานบุคคล   
(4) ด าเนินการด้านการจัดซื้อ จัดจ้างของงานบริหารงานบุคคล  
(5) ด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
(6) ควบคุมการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ของกองกลาง   
(7) ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร   
(8) จัดท าสถิติข้อมูลการลาของบุคลากร   
(9) การท าบัตรประจ าตัว   
(10)  ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา และ ITA ตามท่ีก าหนดในส่วนของกองกลาง   
(11)  ดูแลงานแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
(12)  การด าเนินการด้านเวรรักษาการณ์ของมหาวิทยาลัย 
(13)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    2) หน่วยพัฒนาระบบและอัตราก าลัง 

(1) ปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  
(2) จัดท ากรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย การก าหนดประเภท บุคลากร มาตรฐาน

ต าแหน่งในมหาวิทยาลัย ก าหนดอัตราเงินเดือน คุณสมบัติภาระงาน และหน้าที่
ความรับผิดชอบ  

(3) จัดท าและปรับปรุง หลักเกณฑ์/ระเบียบวิธีการ/ข้อบังคับ เพ่ือใช้ในการบริหารงาน
บุคคล  

(4) จัดท าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
(5) จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร  
(6) จัดท าข้อมูลการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
(7) จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยของทั้งหน่วยงานภายใน และ

ภายนอก  
(8) ขออนุมัติทะเบียนต าแหน่งประเภทผู้บริหารไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  
(9) ประสานและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศ หรือ

ข้อบังคับต่าง ๆ  
(10) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    3) หน่วยส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะและฝึกอบรมบุคลากร 

     (1) ด าเนินงานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

- จัดท าวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
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- จัดส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมิน  
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
- ด าเนินการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ  
- แจ้งมติคณะกรรมการให้คณะต้นสังกัด และผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ทราบ  
- จัดท าระบบติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ  
- ขออนุมัติทะเบียนต าแหน่งทางวิชาการไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา   
- เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (2) ด าเนินงานการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

- จัดท าวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคลากร
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ และอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

- จั ดส่ ง ผล ง าน ในการขอก าหนดต า แหน่ งที่ สู ง ขึ้ น ใ ห้ คณะกรรมกา ร                         
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมิน  

- ประสานงานกับคณะกรรมการ และอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการประเมินในแต่
ละสมรรถนะ พร้อมสรุปผลและรวบรวมผลการประเมิน  

- แจ้งมติคณะกรรมการให้คณะต้นสังกัด และผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ทราบ  

- ขออนุมัติทะเบียนต าแหน่งบริหารไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมิน 

     (3) ด าเนินงานด้านการลาศึกษาต่อ และการขอทุนสนับสนุนการศึกษา 

- ดูแลบริหารและจัดการ ควบคุมนักเรียนทุนประเภทต่าง ๆ  
- เบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคลากร  
- ติดตาม และรายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษาของบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ  
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 

     (4) ด าเนินงานด้านการพัฒนาฝึกอบรม 

- ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร  
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- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
- ก ากับและด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน  
- สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

     (5) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    4) หน่วยสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

(1) ประสานหน่วยงานเพื่อรับสมัครอาจารย์และบุคลากร กรณีมีอัตราว่าง  
(2) รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน กรณีมีอัตราว่างหรือได้รับอนุมัติอัตราใหม่  
(3) ด าเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคลากร  
(4) การบรรจุและแต่งตั้ง การจ้างบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี   
(5) การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ/ปฏิบัติงาน   
(6) การดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรีทุกประเภท  
(7) การด าเนินการเก่ียวกับการลาออกจากราชการ/ออกจากงาน  
(8) ด าเนินการเกี่ยวกับอัตราว่างตามกรอบต าแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

และบุคลากรเงินรายได้  
(9) การรับโอน - ให้โอน และยืมตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(10) การเพ่ิมวุฒิข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยในทะเบียนประวัติ  
(11) ด าเนินงานด้านการประกันสังคมของบุคลากร   
(12) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    5) หน่วยทะเบียนประวัติ บ าเหน็จความชอบและสวัสดิการ 

(1) การจัดท าและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ  
(2) การแก้ไขค าน าหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล การเพ่ิมคู่สมรส การหย่า  
(3) การเลื่อนเงินเดือนประจ าปี  
(4) การพิจารณาคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ   
(5) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
(6) การด าเนินการเก่ียวกับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา  
(7) การด าเนินการเก่ียวกับการเกษียณอายุ   
(8) การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ การขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพของ

ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และการขอรับเงินบ าเหน็จของลูกจ้างประจ า  
(9) การด าเนินการด้านการบริหารจัดการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
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(10) การด าเนินการด้านการบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า  
ของส่วนราชการ และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 

(11) การด าเนินการด้านสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย  
(12) การจัดท าสถิติข้อมูล ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ       

ลูกจ้างประจ า และบุคลากรเงินรายได้  
(13) บันทึกข้อมูลบุคลากรในสมุดประวัติ  
(14) การขอพระราชทานเพลิงศพ 
(15) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2.3 งานบริหารคลังและทรัพย์สิน 

    1) หน่วยการเงิน 

(1) รับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมจากการจัดการศึกษา เงินทุนการศึกษาและอ่ืน ๆ 
(2) ตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาเบิกเงิน ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินทุกประเภท  
(3) เบิกเงินงบประมาณแผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง 
(4) ควบคุมและจัดท าทะเบียนขอเบิก (ขบ.) เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(5) เบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน โครงการวิจัย 
(6) เขียนเช็คสั่งจ่ายผู้มีสิทธิรับเงิน และจัดท าทะเบียนคุมเช็ค 
(7) จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้กับผู้มีสิทธิ 
(8) ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
(9) จัดท าลูกหนี้เงินยืม พร้อมทั้งออกรายงานลูกหนี้เงินยืมคงค้าง จัดท าใบแจ้งเตือน 

ลูกหนี้ค้างช าระ จัดท ารายงานทะเบียนคุมลูกหนี้  
(10) จ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ สวัสดิการศึกษาบุตร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
(11) การเก็บรักษาและน าส่งเงิน 
(12) ด าเนินการกันเงิน และขยายเวลาการกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี (เงินงบประมาณ

แผ่นดิน) ล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS 
(13) จัดท ารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จัดส่ง

ให้ตรวจสอบภายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตร
มาส 

(14)  ส่งภาษีให้กับสรรพากรอ าเภอ และจัดท าแบบ ภงด.3 ก ส่งให้สรรพากร 
(ประจ าปี) 

(15)  จัดท ารายงานทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเสนอผู้บังคับบัญชา 
(16)  ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี 

และพัสดุ 
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(17)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    2) หน่วยเงินเดือนค่าจ้าง 

(1) ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 

(2) ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินประจ าต าแหน่งต่าง ๆ 
(3) ค านวณตกเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินประจ าต าแหน่ง 
(4) ออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผู้รับบ านาญ 

และจัดส่งให้ตามที่อยู่ในระบบ Epension 
(5) จัดท ารายการหักเงิน ชพค. ชพส. สหกรณ์ออมทรัพย์ค รู ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
กบข. กสจ. เงินประกันสังคม  

(6) เบิกเงินเดือนผ่านระบบเบิกจ่ายตรง และเบิกผ่านระบบ GFMIS น าเงินเดือนเข้า
บัญชีให้กับบุคลากร จัดท าสลิปเงินเดือนให้กับบุคลากร 

(7) จัดท า ภงด.1 ก ส่งให้สรรพากร 
(8) เสนอและตรวจสอบข้อมูลบุคลากรกรณีท าธุรกรรมต่าง ๆ กับสถาบันการเงินต่างๆ 
(9) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    3) หน่วยบัญชี 

(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทางการเงิน วิเคราะห์รายการบัญชี พร้อมบันทึกบัญชี 
ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

(2) จัดท าใบส าคัญการบันทึกบัญชี ด้านรับ ด้านจ่าย และด้านทั่วไป 
(3) บันทึกบัญชีลูกหนี้ 
(4) จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
(5) สรุปรายได้ รายจ่าย ปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี 
(6) จัดท ารายงานการเงินประจ าปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน (รายงานฐานะ

ทางการเงิน รายงานผลการด าเนินงาน) ทุกสิ้นปีงบประมาณ  
(7) วิเคราะห์สถานะการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
(8) จัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการรอบ 6 

เดือน  
(9) จัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการรอบ 12 

เดือน  
(10) จัดท าแบบฟอร์ม บช.11 เพ่ือน าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เข้าระบบ GFMIS 
(11) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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    4) หน่วยทรัพย์สินและรายได้ 

(1) จัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ร้านค้า ร้านกาแฟ ศูนย์ถ่าย
เอกสาร การเช่าพื้นที่ของธนาคาร ที่พักอาศัยของบุคลากร) 

(2) บริหารสัญญาร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย (ร้านค้า ร้านกาแฟ ศูนย์ถ่ายเอกสาร ค่า
เช่าพ้ืนที่ของธนาคาร)  

(3) จัดท าประกาศเพ่ือให้ผู้สนใจมายื่นซองเสนอราคาเพ่ือเช่าพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย 
(4) จัดท ารายงานรับ จ่าย คงเหลือ เงินรายได้อันมิได้เกิดจากพันธกิจหลัก เสนอ

ผู้บังคับบัญชาทราบ 
(5) จัดเก็บค่าเช่าร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย 
(6) บริหารจัดการเก่ียวกับชุดครุย (สั่งตัด การจองชุดครุยของบัณฑิต การรับคืนชุดครุย

ด าเนินการส่งชุดครุยซัก จัดท ารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
(7) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2.3 งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 

    1) หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง 

(1) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ

ราคากลาง 
(3) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี

เฉพาะเจาะจง 
(4) การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(5) การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
(6) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี

เฉพาะเจาะจง 
(7) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 
(8) ด าเนินการนัดหมายคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา 
(9) ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารส าหรับคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา 
(10) น าเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
(11) การเช่าและการแลกเปลี่ยน 
(12) งานจ้างที่ปรึกษา 
(13) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(14) ตรวจสอบหลักประกัน และหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 
(15) จัดท าสัญญา 
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(16) งานระบบต่าง ๆ ได้แก่ งานระบบ e-GP งานระบบ GFMIS งานระบบบัญชี 3 มิต ิ
(17) ให้ค าปรึกษา แนะน า หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานต่าง ๆ 
(18) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    2) หน่วยบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ 

(1) ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ประชุม 

(2) จัดเตรียมเอกสารส าหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
(4) การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา 
(5) การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 
(6) การชดใช้ค่าเสียหาย 
(7) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
(8) แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้แก้ไขความช ารุดบกพร่องของพัสดุ 
(9) ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุก่อนคืนเงินค้ าประกันสัญญา 
(10) แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ และแจ้งค่าปรับ 
(11) ส่งคืนหลักประกันสัญญา 
(12) การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
(13) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    3) หน่วยบริหารพัสดุ 

(1) ด าเนินการเก็บและบันทึกโดยจัดท าบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
(2) ด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุ 
(3) ด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวกับการยืมพัสดุ 
(4) ด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ 
(5) ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
(6) ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ 
(7) ด าเนินการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
(8) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    4) หน่วยธุรการและบริการยานพาหนะ 

(1) การจัดบริการยานพาหนะเพ่ือสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย และสวัสดิการของ
บุคลากรและนักศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

(2) การจัดบ ารุงรักษายานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
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(3) จัดท ารายงานการให้บริการยานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
(4) เบิกจ่ายและจัดท าบัญชีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
(5) จัดท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และช าระภาษีรถยนต์ประจ าปี 
(6) จัดท าหนังสือราชการภายนอกและหนังสือราชการภายใน 
(7) รับ-ส่งเอกสารของหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
(8) จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ 
(9) งานเลขานุการเตรียมประชุมต่าง ๆ 
(10) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2.4 งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

    1) หน่วยประชุม 

(1) รับผิดชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
(2) รับผิดชอบการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
(3) รับผิดชอบการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
(4) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    2) หน่วยธุรการและสารบรรณ 

(1) รับผิดชอบงานด้านเอกสารในด้านการรับ – ส่งหนังสือราชการ การร่างโต้ตอบ
หนังสือราชการ พิมพ์และส าเนาเอกสาร 

(2) การจัดเก็บเอกสาร การค้นหาเอกสาร และการท าลายเอกสาร 
(3) จัดท า ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  และค าสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 
(4) การบันทึกเรื่องเสนอผู้บริหาร การบันทึกข้อมูลเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การ

เวียน 
(5) เอกสารเพื่อการเผยแพร่ งานการเงินและพัสดุ และงานประกันคุณภาพ 
(6) การติดต่อประสานงานกับกรรมการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
(7) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

    3) หน่วยสรรหาและเลือกตั้ง 

(1) รับผิดชอบสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการต าแหน่งต่าง ๆ ในสภามหาวิทยาลัย 
เช่น นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ สถาบัน/ส านัก  

(2) รับผิดชอบในการเสนอเรื่องเพ่ือโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี 
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(3) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2.5 งานนิติการ 

    1) หน่วยกฎหมายและวินัย 

(1) ด าเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องต่าง ๆ 
(2) ด าเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(3) ด าเนินการหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(4) ด าเนินการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการ

รักษาวินัยและจรรยาบรรณขอบุคลากร 
(5) ตรวจพิจารณายกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
(6) ประมวล ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์พัฒนาการของกฎหมาย รวมถึงกฎ ระเบียบ 

ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
(7) ตอบข้อหารือ ให้ความเห็น และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และในเรื่องที่

เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(8) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง

มหาวิทยาลัย และของทางราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

(9) ให้การสนับสนุน ประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกัน ในด้านกฎหมายระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

(10) ด าเนินการเกี่ยวกับการวินิจฉัย ตีความกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(11) จัดท าความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย เพ่ือเสนอต่อผู้ที่มีอ านาจในการ
วินิจฉัยตีความระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือเสนอคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

(12) ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร เสนอแนะแนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง อย่างถูกต้อง 
ยุติธรรมและโดยสันติวิธี 

(13) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    2) หน่วยนิติกรรมและสัญญา 

(1) จัดท า ยกร่าง และตรวจสอบนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัยที่ท าขึ้นทั้งกับบุคคล
ภายในและภายนอก 
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(2) ตรวจสอบ แก้ไขสัญญา กรณีมีการปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือสัญญา และให้ความเห็น
กับงานคดีเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(3) ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท านิติกรรมสัญญา 
(4) จัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
(5) ให้ค าปรึกษาและตอบข้อหารือเก่ียวกับนิติกรรมและสัญญาของมหาวิทยาลัย ให้กับ

บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
(6) ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็น

และเกี่ยวข้องกับการร่างและการบริหารสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยต้อง
พิจารณา ร่าง ตรวจแก้ไข สัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องตาม
ลักษณะของสัญญานั้น ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และ
ป้องกันมิให้ราชการต้องเสียเปรียบ 

(7) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    3) หน่วยคดีความ 

(1) ประสานงานในการด าเนินคดีกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล 
(2) ด าเนินการฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีล้มละลาย 
(3) จัดท าและรวบรวมสถิติเรื่องคดีความต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(4) เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินคดีและถูกด าเนินคดีต่อมหาวิทยาลัย 
(5) ประสานงานกระทรวงการคลัง ส านักงานที่ดิน ส านักงาน ป.ป.ช. สตง. และ

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ 

(6) ด าเนินการสืบทรัพย์ และบังคับคดีของมหาวิทยาลัย 
(7) ด าเนินการบังคับคดีภายหลังจากที่ศาลมีค าพิพากษา โดยสืบทรัพย์สินของลูกหนี้

ตามค าพิพากษาและประสานงานกับพนักงานบังคับคดีการน ายึดทรัพย์ 
(8) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    4) หน่วยธุรการ 

(1) จัดท ารายละเอียดเพื่อของบประมาณและจัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณ 
(2) ด าเนินการ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ใน

หน่วยงาน   
(3) ลงรับและจัดท าหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
(4) ด าเนินการและประสานงานเพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
(5) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2. กองนโยบายและแผน 

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์กลั่นกรองนโยบาย และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพัฒนา

แผนงาน/โครงการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสานงานกับส านักงบประมาณ

เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ และเสนอกรอบวงเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ก าหนดแนวทางการจัดท า

งบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ติดตามประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย

และยุทธศาสตร์ ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย วิเคราะห์และจัดท ากรอบอัตราก าลัง 

 2.1 แผนภูมิโครงสร้างกองนโยบายและแผน 

 

ภาพที่ 2.3 แผนภูมิโครงสร้างกองนโยบายและแผน 

2.2 ภาระหน้าที่ของส่วนงานในกองกองนโยบายและแผน มีดังนี้ 

  2.2.1 งานบริหารทั่วไป 

    1) หน่วยธุรการและประชาสัมพันธ์ 

(1) การรับส่งหนังสือ ทั้งจากภายในกองและภายนอก จากหน่วยงานราชการในสังกัด 
และหน่วยงานอ่ืน ตลอดจน ภาคเอกชน การเก็บ การค้นหาและการท าลายเอกสาร 
การปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของผู้บริหาร เพ่ือเป็นการประสาน และเชื่อมโยงกับ
ส่วนต่าง ๆ 

(2) ร่าง โต้ตอบ หนังสือเพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ การจัดการด้านการ
ผลิตเอกสารของหน่วยงาน 
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(3) ติดต่อและประสานงานด้านการประชุม การจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และ
การจัดท าเอกสารในการประชุม 

(4) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยลงสู่เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    2) หน่วยบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน พัสดุ 

(1) งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลและซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง  ๆ ของ
หน่วยงานให้เพียงพอ และมีคุณภาพดี พร้อมในการปฏิบัติงาน 

(2) การควบคุมทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
(3) การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี การควบคุมและตรวจสอบยอดเงินงบประมาณ

ของหน่วยงาน 
(4) จัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

    3) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

(1) ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(2) รวบรวมเอกสาร และข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(3) จัดท า SAR ของมหาวิทยาลัยในตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง และรายงานแก่มหาวิทยาลัย 

    4) หน่วยประสานงานและบริการ 

(1) สรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 
(2) เสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
(3) ติดต่อและประสานงานด้านการประชุมคณะกรรมการฯ และการเบิกจ่ายต่าง ๆ 
(4) รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ 
(5) จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย 

    5) หน่วยประสานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

(1) น านโยบายจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ มาวางแผนการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

(2) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมของ
กระบวนการการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

(3) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยการสื่อสาร 
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 

(4) ด าเนินการรวบรวมความเสี่ยงของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
(5) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
(6) น าเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่ก ากับดูแล 
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(7) เสนอรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

(8) เสนอรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

(9) จัดท าการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ก าหนดและตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 

(10) จัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่อ
อธิการบดีและหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  2.2.2 งานวิเคราะห์และจัดท างบประมาณ 

    1) หน่วยวิเคราะห์และจัดท างบประมาณเงินรายได้ 

(1) ประสานและวิเคราะห์การจัดท าแผน โครงการงบประมาณ และเสนอค าขอตั้ง
งบประมาณของหน่วยงาน ตลอดจนเสนอกรอบและทิศทางงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดทิศทางการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล และการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย                ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) 

(2) ริเริ่มพัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน เ พ่ือตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ประสานงานกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

(3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าขั้นต่ า ภารกิจหลัก และยุทธศาสตร์ ลงสู่หน่วยงาน 
เพ่ือหน่วยงานจัดท าค าขอเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

(4) รวบรวมโครงการ/กิจกรรม จากหน่วยงานเสนอต่อรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

(5) รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ตอบยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

    2) หน่วยวิเคราะห์และการจัดท างบประมาณแผ่นดิน 

(1) ประสานงานกับส านักงบประมาณเพ่ือจัดท าเอกสารจัดท าค าของบประมาณตามผ่าน
ระบบ E-Budget ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด และติดตามการเข้าร่วมชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(2) จัดท าเอกสารประกอบค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอคณะกรรมาธิการฯ 
ตามล าดับ 
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(3) งานรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปี โดยประสานกับส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(4) จัดท าหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณประจ าปีเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณของส่วนราชการ 

(5) ประสานงบประมาณกับคณะและหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

(6) งานวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
(7) การจัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบแผ่นดิน 
(8) ประสานงานและจัดท างบประมาณแผ่นดินประจ าปีกับหน่วยงานและสรุปในภาพรวม

ระดับมหาวิทยาลัย 
(9) วิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณแผ่นดินประจ าปีของมหาวิทยาลัย และผลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ 
(10) ประสานงานการกลั่นกรองงบประมาณแผ่นดิน 
(11) วิเคราะห์การใช้เงินของมหาวิทยาลัยเพ่ือการแก้ไข และเสนอแนวทางการใช้เงินให้

ถูกต้องตรงตามเป้าหมายมากที่สุด 
(12) ประสาน วิเคราะห์ จัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการ และลูกจ้างประจ าในส่วนของ

เงินงบประมาณ ตั้งงบประมาณและการจัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณแผ่นดิน 

(13) รายงานเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 

(14) งานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับลดหรือเพ่ิมงบประมาณ 
(15) งานเตรียมการจัดท าเอกสารและการชี้แจงกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
(16) งานชี้แจงกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(17) งานเตรียมการจัดท าเอกสารและการชี้แจงอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
(18) งานรายงานการบริหารงบประมาณ ตามแบบส านักงบประมาณให้เป็นไปตามรายไตร

มาส 
(19) การจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
(20) ประสานงบประมาณบูรณาการกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และจัดท ารายละเอียด

งบประมาณ 
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  2.2.3 งานยทุธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล 

    1) หน่วยวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ 

(1) ประสานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

(2) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

(3) เสนอแนะและร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือ
เชื่อมโยงนโยบายและแผนต่าง ๆ สู่ การปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดท า
ฐานข้อมูลรายละเอียด แผนงานโครงการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

(4) รวมรวบ สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี ระยะ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

    2) หน่วยติดตามและประเมินผล/แผน/โครงการ 

(1) จัดท าปฏิทินการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

(2) เร่งรัด ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
(3) รวบรวม วิเคราะห์ จัดท ารายงานผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมต่อมหาวิทยาลัย 
(4) รายงานผลในระบบติดตามแห่งชาติ (eMENSCR) ของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 
(5) ประสานกับศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงาน 

ป.ป.ช. เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และให้ค าปรึกษาในแต่ละดัชนี 
(6) ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงาน 
(7) รวบรวมรายชื่อบุคลากรภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) และรายชื่อผู้มารับบริการ ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด น าส่งต่อส านักงาน 
ป.ป.ช. 

(8) รวบรวม สังเคราะห์ เอกสารตามแบบ Evidence-Based Integrity and 
Transparency : EBIT) รายงานต่อส านักงาน ป.ป.ช. 
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(9) รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อมหาวิทยาลัยเมื่อ
ได้รับทราบผลประเมิน 

(10) รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

    3) หน่วยวิจัยสถาบัน 

(1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิต และข้อมูลผู้ใช้
บัณฑิต 

(2) รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และจัดท ารายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เสนอมหาวิทยาลัย และรายงานผลต่อประกันคุณภาพ
การศึกษา 

(3) บันทึกข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานท าของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(4) ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

    4) หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ 

(1) รายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
(2) สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
(3) รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคาร 
(4) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES 

 
 
    5) หน่วยวิเคราะห์อัตราก าลัง 

(1) การจัดท าแผนอัตราก าลัง การขอเลื่อนระดับ ขอเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีความดี
ความชอบ ตลอดจนงานด้านอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุ คคลของ
หน่วยงาน 

(2) ประสานกับหน่วยงานเพื่อจัดท ากรอบอัตราก าลังระดับมหาวิทยาลัย 
(3) รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าแผนอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยทั้งสายสายสนับสนุน

และสายวิชาการ 

3. กองพัฒนานักศึกษา 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ก ากับดูแลนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ของสังคม

อีกทั้งยังท าหน้าที่เสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และ
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นวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือให้นักศึกษามีความยืดหยุ่นรู้จักปรับตัว 

มีความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ รู้จักสังคม เรียนรู้ วัฒนธรรม มีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ  รวมถึงมี

คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต มีสุขภาวะทีดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนให้บริการและจัด

สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาได้แก่  หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา การ

รักษาพยาบาล การเรียนนักศึกษาวิชาทหารและการผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองประจ าการ และเมื่อ

นักศึกษาส าเร็จการศึกษา จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 3.1 แผนภูมิโครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

ภาพที่ 2.4 แผนภูมิโครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 

 3.2 ภาระหน้าที่ของส่วนงานในกองพัฒนานักศึกษามีดังนี้ 

  3.2.1 งานบริหารทั่วไป 

    1) หน่วยสารบรรณ 

(1) ด าเนินการด้านงานเอกสาร เช่น พิมพ์ รับ ส่ง หนังสือราชการ   ถ่ายเอกสาร และ
การจัดเก็บเอกสารราชการ 

(2) จัดการประชุม เช่น เชิญประชุม จองห้องประชุม บริการอาหารว่าง จดบันทึกการ
ประชุม พิมพ์รายงานการประชุม และแจ้งมติการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

(3) รับโทรศัพท์ ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตอบข้อซักถามของผู้มาติดต่องาน และต้อนรับ
แขกผู้บริหาร หรือ ผู้ปกครอง 
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(4) ท าหน้าที่เลขานุการส านักงาน ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอก 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    2) หนว่ยประชาสัมพันธ์ 

(1) บันทึกภาพ และวิดีโอ ตัดต่อภาพท าวีดีทัศน์กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา 
(2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารข้อมูล ของกองพัฒนานักศึกษา ในสื่อ

ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว และเครือข่าย Online  
(3) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
(4) จัดท าจดหมายข่าวเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
(5) จัดท าหนังสือเอกสารแนะแนวนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการบริการของกองพัฒนา

นักศึกษาใหม่ 
    3) หน่วยงบประมาณและการพัสดุ 

(1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(2) จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
(3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(4) กันยอดงบประมาณของกองพัฒนานักศึกษา 
(5) จัดท าขออนุมัติซื้อ-จ้าง การเบิกจ่าย ในงานกองพัฒนานักศึกษา 
(6) จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ ์
(7) รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 
(8) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
(9) ด าเนินการแจ้งซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
(10) ให้บริการนักศึกษายืมวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 

    4) หน่วยจ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องหมายนักศึกษา 

(1) ให้บริการจ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องหมายนักศึกษา 
(2) บันทึกบัญชีรับ-จ่าย รายวัน 
(3) ท างบการเงินรายเดือน 
(4) รายงานงบการเงินประจ าแต่ละเดือน ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยตรวจสอบภายใน

ทราบ 
(5) ขออนุมัติซื้อและเบิกจ่ายค่า อุปกรณ์เครื่องหมายนักศึกษา 
(6) ท าบัญชีคุมสต๊อกสินค้าคงเหลือ 
(7) รายงานงบการเงินประจ าปี ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยตรวจสอบภายในทราบ   

    5) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
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(1) ให้บริการจ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องหมายนักศึกษา 
(2) บันทึกบัญชีรับ-จ่าย รายวัน 
(3) ท างบการเงินรายเดือน 
(4) รายงานงบการเงินประจ าแต่ละเดือน ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยตรวจสอบภายใน

ทราบ 
(5) ขออนุมัติซื้อและเบิกจ่ายค่า อุปกรณ์เครื่องหมายนักศึกษา 
(6) ท าบัญชีคุมสต๊อกสินค้าคงเหลือ 
(7) รายงานงบการเงินประจ าปี ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยตรวจสอบภายในทราบ 

 

  3.2.2 งานพัฒนานักศึกษา 

    1) หน่วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

(1) จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปี 
(2) เขียนโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสอดคล้องตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 

5 ด้าน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
(3) จัดกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนดในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน

ได้แก่ (1) ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (2) กีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ (3) 
บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (4) สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม (5) 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

(4) รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(5) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามาแจ้งความประสงค์ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
(6) เปิดระบบคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้แจ้งความจ านงเข้ารวมกิจกรรม 
(7) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ให้นักศึกษาได้แก้ไขคะแนนความประพฤติ 
(8) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเก่ียวกับการท ากิจกรรม และอ่ืน ๆ 
(9) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาแต่ยังท ากิจกรรมไม่ครบตามก าหนด 
(10) น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานจังหวัดตามท่ีร้องขอ 
(11) จัดท าใบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา 
(12) ส่งนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกระดับต่าง ๆ เช่น รางวัลพระราชทาน 

    2) หน่วยองค์การนักศึกษา 

(1) ด าเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
(2) ประสานการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภานักศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วย            การ

ด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553 
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(3) ก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา 
และชมรมนักศึกษา 

(4) ประสานงานการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ 
(5) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
(6) ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ แก่องค์บริหาร

นักศึกษา สภานักศึกษา  
(7) ให้ค าแนะน าหรือสอนแนะหลักการบริหารทีมงาน วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ

การมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
(8) ฝึกทักษะการคิด และทักษะความเป็นผู้น าให้แก่ผู้น านักศึกษาทุกหน่วยงาน 
(9) จัดประชุมคณะกรรมการองค์บริหารนักศึกษา สภานักศึกษาเพ่ือวางแผนการจัด

กิจกรรมในโครงการต่าง ๆ และการถอดบทเรียนหลังจากจัดกิจกรรม เพ่ือน าไปปรับ
ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

    3) หน่วยวินัยนักศึกษา 

(1) รับเรื่องร้องเรียน/รองทุกข์/รับฟังข้อเสนอแนะ จากนักศึกษา 
(2) สืบสวน/สอบสวนข้อเท็จ กรณีนักศึกษากระท าผิดฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา 
(3) บันทึกค าให้การและจัดท ารายงานผลการการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริง และบทลงโทษให้อธิการบดีลงนามสั่งการ 
(4) บันทึกประวัติการกระท าผิดทางวินัยของนักศึกษาในระบบฐานข้อมูลกิจกรรม

นักศึกษา 
(5) ตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อนักศึกษากระท าผิด

ฝ่ายฝืนวินัยนักศึกษา 
(6) แจ้งข้อมูลการกระท าผิดและบทลงโทษนักศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ และเชิญ

ผู้ปกครองมาลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
(7) ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการก ากับดูแลนักศึกษาที่ถูกลงโทษด้วยการคุม

ประพฤต ิ
    4) หน่วยส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่า 

(1) จัดท าทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพ ของศิษย์เก่าประจ าปี 
(2) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
(3) เขียนโครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
(4) พิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
(5) จัดท าก าหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
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(6) สรุปข้อมูลจากระบบรับรายงานตัวบัณฑิตแจ้งคณะกรรมการทราบเพ่ือวางแผน
จัดล าดับแถวบัณฑิต 

(7) รับลงทะเบียนรายงานตัวเพ่ือท าการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร 
(8) แจกเอกสารขั้นตอนการฝึกซ้อมแก่บัณฑิต 
(9) ประสานงานสถานที่หรือห้องท่ีใช้ฝึกซ้อมกลุ่มย้อย 
(10) ร่วมการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต 
(11) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีจัดงานฉลองบัณฑิต 
(12) ด าเนินโครงการมอบโล่เกียรติยศแก่ศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

    5) หน่วยเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 

(1) จัดการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือออกฝึกสอน 

(2) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรประจ าศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การท างาน 
(3) บันทึกภาพกิจกรรม  
(4) ด าเนินการสอบวัดความรู้นักศึกษาท้ังก่อนและหลังการอบรม   
(5) จัดท าเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของศูนย์เตรียมความ

พร้อมสู่การท างาน 
(6) จัดท าและประเมินแผนพัฒนาศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การท างาน 

    6) หน่วยนักศึกษาวิชาทหารและผ่อนผันการคัดเลือกทหารและผ่อนผันการคัดเลือกทหาร

กองประจ าการ 

(1) ร่วมวางแผนการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารกับมณฑลทหารบกที่ 15 
(2) ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 
(3) น าผู้สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการทดสอบเพ่ือคัดเลือก 
(4) ประสานตารางเวลาการจัดการเรียนการสอนวิชาทหารของนักศึกษากับมณฑล

ทหารบกที่ 15 
(5) ประสานงานการจัดท าเอกสารการลาป่วย ลากิจ การเรียนวิชาทหาร 
(6) น านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ฝึกภาคสนาม 
(7) ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม 
(8) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร 
(9) จัดท าเอกสาร-ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการน าปลดนักศึกษาวิชาทหาร

ที่เรียนครบหลักสูตร 
(10) ประสานการส่งเอกสารการขอแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี 
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(11) ตรวจความถูกต้องการแต่งกายของว่าที่ร้อยตรีในการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

(12) เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารประจ าปี 
(13) ประกาศก าหนดการรับเอกสารการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจ าการ 
(14) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบตามสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง 
(15) รับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

กองประจ าการ 
(16) น าเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจ าการส่งให้กับสัสดีจังหวัด

ตามภูมิล าเนาทหารของนักศึกษา 
 

  3.2.3 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

    1) หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

(1) จัดท าแผนการด าเนินงานให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ.ประจ าปี 
(2) ด าเนินการเสนอแต่งตั้งอนุคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์ และ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กยศ.  
(3) จัดประชุมให้คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ได้พิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาผู้ยืม

เงินกองทุนฯ กยศ. 
(4) จัดท าเอกสารคู่มือการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือแจกให้กับ

นักศึกษาใหม่ 
(5) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการกู้ยืมเงินและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องในสื่อช่องทาง ต่าง 

ๆ ได้แก่ แผ่นพับ, เว็บไซต์, จดหมายข่าว, วารสาร และเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ 
Facebook Line เป็นต้น 

(6) จัดประชุมชี้แจ้งการกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 
(7) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค าขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. ประจ าปี และ

เอกสารยืนยัน ค่าเล่าเรียนในแต่ภาคการศึกษา 
(8) บันทึกข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. ลงในระบบ E-Studentloan ดังนี้ ข้อมูล           

ผู้มีสิทธิ์กู้ยืม บันทึกกรอบวงเงินผู้กู้รายบุคคล, ตรวจสอบการวงเงินขอกู้ของนักศึกษา
ในแต่ละภาคการศึกษา บันทึกวงเงินและยืนยันวงเงินกู้ยืมในแต่ละภาคการศึกษา 

(9) บันทึกข้อมูลสถานะการกู้ยืมเงินในระบบของมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบ 
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(10) จัดท าข้อมูลและเอกสารการกู้ยืมเงิน ข้อผิดพลาด และวิธีแก้ไขให้แก่นักศึกษา    ผู้ขอ
กู้ทราบทาง e-mail เป็นรายบุคคล 

(11) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและคัดแยกเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน และแบบ
ยืนยันค่าเล่าเรียนก่อนส่งไปธนาคารกรุงไทย และส่งคืนให้ผู้กู้ยืม 

(12) คัดแยกเอกสารประกอบการตัดเงินค่าลงทะเบียนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
นักศึกษาผู้กู้ 

(13) จัดส่งเอกสารคู่สัญญา แบบยืนยันค่าลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาผู้กู้ยืม
เงิน 

(14) ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการของงานคลังและทรัพย์สินในการบันทึก
การตัดเงินค่าลงทะเบียนและการออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักศึกษาผู้กู้ 

(15) ประสานงานการส่งเงินส่วนต่างค่าลงทะเบียนคืนกองทุนฯ กยศ. ก่อนสิ้นภาค
การศึกษา 

(16) บันทึกข้อมูลการใช้เงินค่าลงทะเบียนในระบบ e-Audit ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
(17) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน, รายงานรับจ่ายเงินและทะเบียนคุมรับจ่ายเงินบัญชีค่า

บริหารและด าเนินงานกองทุนฯ กยศ. ประจ าปี 
(18) จัดเก็บเอกสารการกู้ยมืเงินของนักศึกษาใส่แฟ้มประวัติรายบุคคล 
(19) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้กู้ยืม, สถานะการศึกษา, ผลการศึกษา และพ้นสภาพ

ผู้กู้ยืม, ให้กองทุนฯ กยศ. และธนาคารกรุงไทยทราบ 
(20) จัดการประชุมชี้แจ้งการช าระหนี้คืนกองทุนฯ กยศ. และกิจกรรมอ่ืนที่สนับสนุนงาน 

กยศ. 
(21) ก ากับดูแลการท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 36 ชั่วโมงของนักศึกษา 
(22) บันทึกกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของนักศึกษาแต่ละคนลงในระบบฐานข้อมูล

กิจกรรม 
(23) รายงานจ านวนการท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของนักศึกษาแต่ละคนทราบ

ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา 
(24) ให้ค าปรึกษาที่เก่ียวข้องกับงานกองทุนฯ กยศ. แก่ผู้ขอรับค าปรึกษา 

    2) หน่วยทุนเพื่อการศึกษา (ทุนให้เปล่า) 

(1) ด าเนินการรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาตามเงือนไขของเจ้าของทุนการศึกษา 
(2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและจัดประชุมเพ่ือด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา

รับทุนการศึกษา 
(3) ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา และท าสัญญาการตามเงื่อนไขการรับ

ทุนการศึกษา 
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(4) ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน 
(5) ติดตามผลการเรียนก ากับดูแลความประพฤติ และจัดท ารายงานสรุปผลการเรียนของ

นักศึกษาผู้รับทุนแต่คนละให้เจ้าของทุนทราบ 
(6) ก ากับดูแลการท างานช่วยเหลือมหาวิทยาลัยของนักศึกษาทุน 
(7) จัดประชุมนักศึกษาทุนทุกภาคเรียน 
(8) ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา (ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเล่าเรียน) ตามประสงค์

ของเจ้าของทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา 
(9) ให้ปรึกษาเรื่องต่าง ๆ แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 

    3) หน่วยแนะแนวให้ค าปรึกษาและจัดหาอาชีพ 

(1) จัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ให้ค าปรึกษา 
(2) ด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
(3) เสนอทางเลือกแนะแนวทางเพ่ือให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย

ตนเอง 
(4) ท าหน้าที่ Coaching ให้กับนักศึกษา ในการด าเนินชีวิต 
(5) ติดตามความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
(6) ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่างทั้ง part-time และ full-time   
(7) รับสมัครนักศึกษาท างานระหว่างเรียนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
(8) ด าเนินการท าเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาจ้างงานระหว่างเรียน 
(9) จัดอบรมให้ความรู้เพ่ือเตรียมสอบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เช่น 

ก.พ. ทหาร ต ารวจ ครู 
(10) จัดท าโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
(11) จัดท าโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น 

    4) หน่วยสารสนเทศและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

(1) ส ารวจและจัดหาคุณลักษณะ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
(2) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ส าหรับใช้งาน 
(3) บันทึกทะเบียนคุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(4) ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(5) ส ารองข้อมูลเครื่องผู้ใช้งาน ในอุปกรณ์ส ารองข้อมูล  
(6) ส ารองข้อมูล Database และ File Website กองพัฒนานักศึกษา หน่วยทุนกยศ. 

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรและวินัยนักศึกษา และระบบอ่ืน ๆ ในอุปกรณ์ส ารอง
ข้อมูล 

(7) ประสานงานการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
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(8) พัฒนาออกแบบเว็บไซต์ของหน่วยงานในกองพัฒนานักศึกษา 
(9) เขียน/ปรับปรุง อัพเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ  
(10) บันทึกการท ากิจกรรมของนักศึกษาแต่ละคนลงในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(11) ตรวจสอบกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
(12) บันทึกการตัดและแก้ไขคะแนนความประพฤตินักศึกษา 
(13) รายงานสรุปข้อมูลระบบกิจกรรมและวินัยนักศึกษาประจ าปี  
(14) พิมพ์รายงานผลการท ากิจกรรม Transcript กิจกรรมนักศึกษา 
(15) บันทึกข้อมูลนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ในระบบ e-Studentloan  ในแต่ละภาค

การศึกษา 
(16) เตรียมอุปกรณ์การประชุม เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ จอภาพ ไฟล์เอกสาร 

    5) หน่วยสวัสดิการนักศึกษา 

(1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนสวัสดิการ
นักศึกษา เพ่ือรายงานความเคลื่อนไหวงบการเงิน  

(2) รับค าร้องและจัดท าอนุมัติเบิกจ่ายรักษาพยาบาลให้กับนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ
ตามระเบียบของกองทุนสวัสดิการ 

(3) รับค าร้องและจัดท าอนุมัติเบิกค่าจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการ เพ่ือช่วยเหลือจัดการ
งานศพของนักศึกษาที่เสียชีวิตตามระเบียบของกองทุน 

(4) ให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาท่ีประสบอุบัติเหตุในพ้ืนที่รอบ ๆ มหาวิทาลัย เช่น การ
น าส่งโรงพยาบาล การติดตามความก้าวหน้าของคดีความ ประสานงานผู้ปกครอง 
และดูแลนักศึกษากรณีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

(5) รับค าร้องและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยจากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา 

(6) น านักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลดีเด่นต่าง ๆ ในระดับประเทศ 
    6) หน่วยบริการนักศึกษาพิการ 

(1) อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาพิการที่มาสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี 
(2) ประสานสาขาวิชาที่นักศึกษาพิการสมัครเรียนเพ่ือการพิจารณาความเหมาะสมและ

ความพร้อมของการเรียนการสอน 
(3) อ านวยความสะดวกในการยืนยันและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการทุกภาค

การศึกษา 
(4) เบิกจ่ายเล่าเรียนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาพิการ 
(5) อ่านข้อสอบให้กับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น และพิการทางร่างกายทุกรายวิชา 
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(6) ประสานอาจารย์ผู้สอนในการผลิตเอกสารประกอบการสอนหรือข้อสอบให้เป็นภาษา
เบลล์ 

(7) น านักศึกษาพิการร่วมกิจกรรมตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้น 
(8) เข้าร่วมประชุมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการพัฒนานักศึกษา

พิการ 
(9) ฝึกอบรมนักศึกษาปกติท่ีเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลนักศึกษาพิการ 
(10) ติดตามและรายงาน ผลการเรียนของนักศึกษาพิการให้เจ้าของทุนการศึกษาทราบทุก

ปีการศึกษา 
(11) ให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาพิการในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวันตามความเหมาะสม 
 

  3.2.4 งานหอพักนักศึกษา 

    1) หน่วยบริการหอพักนักศึกษา 

(1) รับใบยืนยันการพักอาศัยต่อเนื่องจากนักศึกษาหอพัก (รายเก่า) ในแต่ละภาคเรียน 
(2) ส ารวจห้องว่างเพื่อเตรียมรับนักศึกษาเข้าหอพัก 
(3) จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนรับนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก 
(4) จัดท าแผ่นผับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก 
(5) ก ากับดูแลแม่บ้านท าความสะอาดห้องพักที่ว่าง 
(6) รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก 
(7) จัดประชุมนักศึกษารุ่นพ่ี (กรรมการหอพัก) เพ่ือวางแผนการรับรายงานตัวนักศึกษา

ใหม่เข้าหอพัก 
(8) ด าเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก 
(9) ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก (ใหม่) 
(10) บันทึกประวัติและข้อมูลอื่น ๆ ของนักศึกษาหอพักลงในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(11) ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุกหอพัก 
(12) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการมาพบบุตรหลาน 
(13) ให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ แก่นักศึกษาหอพัก 
(14) กลั่นกรองการลาออกจากหอพัก 
(15) ตรวจติดตามการบันทึกสมุดลงเวลาของนักศึกษาหอพัก กลับไปเยี่ยมบ้าน  
(16) น านักศึกษาหอพักส่งโรงพยาบาลกรณเีจ็บป่วยภายในหอพัก  
(17) ประสานผู้ปกครองทราบอาคารป่วยของนักศึกษาหอพัก 
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(18) สอดส่องดูแลพฤติกรรมและก ากับดูแลความประพฤติของ นักศึกษาหอพัก 
(19) ประสานงานหอพักเครือข่ายในการรับนักศึกษาเข้าพักอาศัยเนื่องจากหอพักภายใน

มหาวิทยาลัยไม่มีห้องว่าง  
(20) ตรวจเยี่ยมหอพักเครือข่าย  

 

    2) หน่วยพัฒนานักศึกษาหอพัก 

(1) จัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก 
(2) จัดท าเอกสารคู่มือนักศึกษาหอพัก 
(3) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ได้แก่ 1) กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม 2) กิจกรรม

สืบสานต านานวันชาวหอ 3) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 4) กิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมทักษะความเป็นผู้น าของนักศึกษาหอพัก 5) กิจกรรมอบรมเสริม
ความรู้ด้านต่าง ๆ 

(4) บันทึกบัญชี และเบิกจ่ายค่าวัสดุหรือค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
หอพัก  

(5) ด าเนินการประเมินผลการพัฒนานักศึกษาหอพัก  
(6) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการและด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาหอพัก

กระท าผิดวินัยหอพัก 
(7) จัดท ารายงานสรุปข้อเท็จจริงแจ้งมหาวิทยาลัยทราบและลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิด

ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    3) หน่วยบัญชีและรายได้หอพัก 

(1) รับช าระค่าสาธารณูปโภคจากนักศึกษาหอพัก 
(2) บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ค่าสาธารณูปโภค 
(3) น าเงินรายได้จากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้กดน้ าดื่ม ตู้เติมเงินโทรศัพท์ การ

จ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนจากร้านมินิมาร์ท รายได้จากการถ่ายเอกสารปริ้นงาน
ส่งงานคลังและทรัพย์สินฯลฯ จัดท าบันทึกบัญชีรายได้ต่าง ๆ  

(4) จัดซื้อสินค้าและจ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน ร้านมินิมาร์ท ของหอพัก 
(5) บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีกระแสรายวัน 
(6) จัดท างบกระแสเงินสดประจ าเดือนและประจ าปี   
(7) รับฝากขายงานฝีมือของนักศึกษา 
(8) ตรวจสอบความเสียหายของห้องพักกรณีนักศึกษาขอลาออกจากการพักอาศัย 
(9) จัดท าบัญชีคุมวัสดุครุภัณฑ์ของหอพัก  
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(10) จัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
   4) หน่วยซ่อมบ ารุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพัก 

(1) รับแจ้ง และ ด าเนินการการซ่อมบ ารุง วัสดุอุปกรณ์หอพัก ได้แก่ ห้องน้ าตัน น้ าไม่
ไหล ไฟดับ ประตู ลูกบิด กลอน หลอดไฟช ารุด เครื่องปรับอากาศ ตู้น้ าดื่ม เครื่องซัก
ผ้าไม่ท างาน ฯลฯ 

(2) ประสานงานไฟฟ้า-ประปาจังหวัดกรณีเกิดเหตุขัดข้อง 
(3) ท าความสะอาดหอพักทุก (8 หอ) หอท้ังภายในและภายนอกอาคาร  
(4) ใส่ปุ๋ย รดน้ าต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ทุกหอพัก 
(5) ตัดหญ้า ตัดแต่งไม้ประดับ ทุกหอพัก 
(6) จัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุท าความสะอาด วัสดุซ่อมบ ารุง วัสดุการเกษตร 
(7) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแม่บ้าน และ รปภ. ทุกหอพัก 
(8) สอดส่อง ดูแล สังเกต ความผิดปกติต่าง ๆ ภายในหอพักแจ้งให้ผู้บริหารทราบ 
 

4. กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม 

ก ากับดูแลระบบงานกายภาพให้เป็นไปตามผังแม่บท จัดท าข้อมูลอาคาร (GIS) ปรับปรุงแบบอาคาร 

และแบบระบบสาธารณูปการ ปรับปรุงผังแม่บท รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม อาทิ ส ารวจ ออกแบบค านวณ

โครงการสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ออกแบบทางวิศวกรรมการทาง ออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า สุขาภิบาล 

การตรวจสอบและทดสอบทางด้านวิศวกรรม ก ากับดูแลรักษาสวนหย่อม   สนามหญ้า รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ให้

ร่มเงา รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

 4.1 แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม 

 

ภาพที่ 2.5 แผนภูมิโครงสร้างงานพัฒนากายภาพ ถูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม 
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 4.2 ภาระหน้าที่ของส่วนงานในกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

  4.2.1 งานสาธารณูปโภคและซ่อมบ ารุง 

    1) หน่วยโยธา 

     หน่วยโยธามีหน้าที่ปรับปรุง ต่อเติม สิ่งก่อสร้างขนาดเล็กที่ไม่ต้องใช้เครื่องจักร ซ่อมแซม

อาคาร บ้านพัก ที่พัก รวมถึงรับผิดชอบในการควบคุมการตรวจ ซ่อมบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

อุปกรณ์ภายในอาคารเรียน  ส านักงาน หอประชุมรวมถึงอาคารคณะและศูนย์ต่า ง ๆ งานก่อสร้างต่าง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย อาคารทั้งภายนอกและภายใน ถนน ท่อ บ่อพักและรางระบายน้ าขนาดเล็ก 

    2) หน่วยไฟฟ้า 

     หน่วยไฟฟ้ามีหน้าที่ก ากับดูแล ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด ซ่อมแซม ติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าขนาดย่อยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไฟทาง และขอบเขตการปักเสาพาดสายเมนแรงต่ าเข้า

อาคาร รวมถึงการประดับไฟในงานพิธีต่าง ๆ จัดการระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมถึงการซ่อมบ ารุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงต่ า ระบบไฟฟ้าในอาคารส่วนกลาง และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ฯลฯ 

 

    3) หน่วยประปา 

     หน่วยประปามีหน้าที่ก ากับดูแลปรับปรุง ซ่อมแซมท่อน้ าดี -น้ าเสียในอาคาร ระบบ           

สูบน้ า ระบบรดน้ าต้นไม้ ระบบน้ าดื่ม น้ าพุ ระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคาร พร้อมทั้งควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา 

เก็บกักน้ าดิบ งานตรวจสอบคุณภาพน้ า งานขนย้ายขยะและสิ่งปฏิกูลภายในท่อและบ่อพัก  คูคลอง การติดตั้ง

เครื่องสูบน้ าชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุน้ าท่วมขัง  จัดการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบแนวท่อน้ าประปาภายใน และ

เครื่องสุขภัณฑ์ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยฯ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

อาทิ การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ 

    4) หน่วยระบบปรับอากาศ 

     หน่วยระบบระบบปรับอากาศมีหน้าที่ก ากับดูแลงานซ่อมบ ารุง เปลี่ยนอุปกรณ์             

ท าความสะอาด เติมน้ ายาเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดประสิทธิภาพการท าความเย็นไม่เกิน 40 ,000 บีทียูต่อ



 
49 

ชั่วโมง ซ่อมแซมระบบระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ รวมถึงตู้น้ าเย็นบริการกลาง จดบันทึก เก็บข้อมูลสถิติ 

การซ่อมบ ารุง การใช้งานเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง 

  4.2.2 งานสถานที่และภูมิทัศน์ 

    1) หน่วยดูแลรักษาและออกแบบภูมิทัศน์ 

     หน่วยดูแลรักษาและออกแบบภูมิทัศน์รับผิดชอบในการออกแบบและด าเนินงานภูมิทัศน์

ตามโครงการจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย งานผลิตและดูแล บ ารุงรักษาพรรณไม้ใน

เรือนเพาะช า เพ่ือใช้ในการปลูกประดับ ตกแต่งสนาม ไม้กระถางประดับอาคาร งานพิธีส าคัญ ตลอดจนงาน

ดูแลรักษาสวน สนามประจ าจุดของมหาวิทยาลัยฯ และพ้ืนที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และรวมถึงงานท า

ความสะอาดถนนและพ้ืนที่ส่วนกลางโดยรอบอาคาร ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และควบคุมการดูแล

การจัดจ้างเอกชนในการดูแลรักษาสวนหย่อม ความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง และตามถนนสายหลัก สายรอง 

และทางเท้า 

    2) หน่วยบริการตกแต่งพ้ืนที่อาคาร 

     หน่วยบริการตกแต่งพ้ืนที่อาคารรับผิดชอบในการบริการจัดสถานที่งานกิจกรรม และงาน

พิธีส าคัญของมหาวิทยาลัยฯ  งานดูแลรักษาความสะอาด การตัดหญ้า กวาดเก็บใบไม้ เศษกระดาษและกิ่งไม้ 

การจัดเก็บขยะ และวัสดุรีไซเคิล งานตัดแต่งต้นไม้เพ่ือให้เกิดความโล่งโปร่งป้องกันอันตรายจากการหักโค่น

ของต้นไม้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ของหน่วยงานต่าง ๆ บริการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

ต่าง ๆ การบริการตกแต่งสถานที่ในงานพิธีการของมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม

ในการจัดสถานที่และพิธีการต่าง ๆ ทุกครั้ง โดยประสานงานกับฝ่ายพิธีการ  การตกแต่งสถานที่ภายนอก

มหาวิทยาลัย เมื่อได้รับเอกสารขอความอนุเคราะห์จัดและตกแต่งสถานที่ภายนอกจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ 

จะจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องใช้ จัดตกแต่งสถานที่ ด าเนินการตามวัน/เวลา/สถานที่ ที่ได้ แจ้งไว้ 

โดยหน่วยบริการตกแต่งพ้ืนที่จะต้องประสานงานกับผู้ใช้บริการ เพ่ือให้บรรลุตามความประสงค์ของผู้ขอใช้

บริการ 

    3) หน่วยรักษาความสะอาดและบริการ 

     หน่วยรักษาความสะอาดและบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริการรักษาความสะอาดและ

บริการภายในอาคารเรียนและอาคารส านักงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทุกอาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม 

รวมถึงควบคุมบริษัทรับจ้างท าความสะอาดให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ดี นอกจากนี้ยังให้บริการงานทั่วไป

ที่เก่ียวข้องกับงานพิธีการของมหาวิทยาลัยอีกด้วย การรักษาความสะอาดภายในอาคาร เมื่อมีการก าหนดพ้ืนที่
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และแบ่งขอบเขตการรับผิดชอบให้แล้ว พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติคือ เปิดห้องส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ท า

ความสะอาด เช็ดโต๊ะท างาน ชั้นวางของ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ชุดรับแขก วงกบหน้าต่าง กระจก มู่ลี่ ตู้น้ า

เย็น เก้าอ้ีนั่งห้องเรียน ปัดเงาพ้ืน ดูดฝุ่น ดันฝุ่นทางเดิน ล้างห้องน้ า ขัดล้างพ้ืนและเคลือบเงา เปิด-ปิดไฟฟ้า

และเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน จัดห้องสอบ บริการวัสดุสิ้นเปลือง บริการน้ าดื่ม บริการวัสดุการศึกษา 

แจ้งซ่อมอุปกรณ์ช ารุดภายในอาคาร และจัดสถานที่ในงานพิธีการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน/

คณะต่าง ๆ 

    4) หน่วยธุรการและสารบรรณ 

     ก ากับดูแลงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารของกลุ่มงานพัฒนากายภาพ 

ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บ รักษา การยืมจนถึงการ

ท าลาย คลอบคลุมงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเป็นการก าหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณเริ่ม

ตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จ า ท าส าเนา ส่ง หรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการ

ประชุม สรุปย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ท ารหัส เก็บเข้าท่ี ค้นหา ติดตามและท าลาย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

(1) รับ-ส่งเอกสาร 
- ลงรับหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ 
- ลงทะเบียนหนังสือเข้าทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ตรวจสอบหนังสือราชการและเกษียณเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับต่อไป 
- จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก 
- ออกเลขหนังสือภายใน ภายนอก เลขค าสั่ง ประกาศ ฯลฯ 

(2) เสนอหนังสือ 
- เสนอหนังสือผู้บริหาร 
- จัดเวียนหนังสือ ให้บุคลากรทราบ 
- ควบคุมดูแลหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ 

(3) การจัดเก็บเอกสารและการท าลายที่หมดอายุการใช้งาน 
(4) โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก 
(5) จัดพิมพ์งานของหน่วยสารบรรณ 
(6) ให้บริการรับ-ส่ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย์แก่บุคลากร 
(7) ต้อนรับ ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
(8) ประสานงานแจ้งชื่อผู้ไปร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ๆ ของโรงพยาบาล 
(9) การจัดประชุมประจ าเดือนและประชุมอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- ส่งหนังสือเชิญ ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
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- ติดตาม ดูแล ความเรียบร้อยในการประชุม 
- ด าเนินการประชุม/บันทึกรายงานการประชุม แจ้ง มติไปยังผู้เกี่ยวข้อง จัดท า

รายงานการประชุม 
 

  4.2.3 งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 

    1) หน่วยสถาปัตยกรรม 

(1) ส ารวจพื้นที่บริเวณพื้นที่ท่ีได้ก าหนดให้เป็นที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
(2) ส ารวจถึงรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ ค่าความต่างของระดับดินโดยประมาณ ต าแหน่ง

ของต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง ทางน้ าธรรมชาติ แนวเขตท่ีดิน เป็นต้น 
(3) ส ารวจอาคารสิ่งปลูกสร้างของเดิม ในกรณีที่จะต้องออกแบบปรับปรุง ต่อเติมหรือ 

ซ่อมแซม 
(4) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ (แล้วแต่กรณี) ไปศึกษาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้

ต่าง ๆ น าไปประกอบการออกแบบ เขียนแบบ ต่อไป 
(5) ออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม ตามข้อมูลความ

ต้องการใช้สอยของเจ้าของโครงการ (คณะ ส านัก สถาบัน) จัดท าแบบร่าง (SKETCH 
DESIGN) น าเสนอต่อเจ้าของโครงการนั้น เพ่ือพิจารณาว่าถูกต้องตามข้อมูลความ
ต้องการใช้สอยของ โครงการหรือไม่ ซึ่งในการออกแบบทุกครั้งได้ยึดถืองบประมาณ
ที่ได้จัดขอหรือจัดตั้งไว้เป็นหลัก 

(6) เขียนแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม เมื่อผ่านขั้นตอน ของ
การออกแบบ การเสนอแบบร่าง และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ 
(คณะ ส านัก สถาบัน) แล้วจึงน าข้อมูลเหล่านั้นไปท าการเขียนแบบก่อสร้าง 
(CONSTRUCTION DRAWING) ต่อไปโดย 

(7) เขียนแบบทางสถาปัตยกรรมอาทิแปลนพ้ืน แปลนแสดงต าแหน่ง ปลั๊ก สวิทซ์ ดวง
โคมไฟฟ้า แปลนแสดงต าแหน่งงานสุขาภิบาล รูปด้าน รูปตัด รูปขยายทาง 
สถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และแผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการ เป็นต้น 

(8) เขียนแบบทางด้านวิศวกรรม (น าข้อมูลการก าหนดหรือการออกแบบทางด้าน 
วิศวกรรมจากหน่วยวิศวกรรมมาท าการเขียนแบบ) อาทิ แปลน โครงสร้าง คานพ้ืน 
แปลน โครงหลังคา            รูปขยายทางวิศวกรรม ผังงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
สุขาภิบาล เครื่องกล เป็นต้น 

(9) จัดท ารายการรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือเป็นคู่มือ 
หรือแนวทางประกอบการก่อสร้าง และประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ 
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เปรียบเทียบของ คณะ-กรรมการตรวจการจ้าง อาทิ วิธีการท างาน ข้อก าหนดงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ ก าหนดการ เลือกใช้วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น นอกเหนือจากภาระ
รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นแล้ว หน่วยฯ ยังให้บริการด้านอื่น อาทิ 

(10) ให้บริการด้านการคัดลอกแบบตามที่หน่วยงานภายใน ขอความร่วมมือไปอาทิ ผัง
บริเวณแสดงแนวเสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ผังบริเวณ แสดงแนวท่อเมนประปา ผัง
บริเวณแสดงแนวคู่สายโทรศัพท์ ผังบริเวณแสดงเส้นทางสัญจร เป็นต้น 

(11) ให้ค าปรึกษาข้อแนะน าเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรมหรือทางภูมิ สถาปัตย์ 
การออกแบบจัดวางผิวพ้ืนอาคารอย่างคร่าว ๆ ส าหรับประกอบการจัดตั้งหรือจัดขอ 
งบประมาณประจ าปีแก่คณะ ส านัก สถาบัน 

(12) ร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และกรรมการตรวจการจ้างในงานจ้างเหมาต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

(13) ให้บริการด้านการตรวจสอบแบบรูปรายการ อาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่ทางคณะ ส านัก 
สถาบัน ด าเนินการออกแบบ เขียนแบบเอง ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ 
มหาวิทยาลัยฯ 

(14) ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อแนะน า การใช้พ้ืนที่
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

    2) หน่วยวิศวกรรม 

(1) การส ารวจรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ  
- ส ารวจพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง การส ารวจพ้ืนดิน ชั้นดิน ทางน้ าธรรมชาติ ต าแหน่ง

อาคารปลูกสร้างข้างเคียง ต าแหน่งต้นไม้ เพ่ือประกอบการออกแบบฐานราก หรือ

โครงสร้าง ที่อยู่ต่ ากว่าระดับดิน  

- ส ารวจ รังวัด แนวเขตที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ อาคารสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ 

หรือที่ ต่อเติมขึ้นใหม่ ถนนภายในบริเวณขอบเขตที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ทางน้ า

ธรรมชาติ ค่าความต่างของระดับพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือน าไปจัดท าและปรับปรุงแผนที่

บริเวณของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพ่ือเอาไว้ใช้ส าหรับการพิจารณาการขยายตัวทาง

การศึกษาการขออนุมัติใช้พ้ืนที่ดิน ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

พิจารณาการใช้พ้ืนที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ และยังใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ

ออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างของงานออกแบบ เขียนแบบ 

(2) ออกแบบค านวณโครงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งหลังจากที่หน่วยสถาปัตยกรรมได้ 
ด าเนินการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ หน่วยวิศวกรรม
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ต้องรับ ภาระหน้าที่ ในการออกแบบโครงสร้างของอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดย
จะต้องน าไป ค านวณน้ าหนักที่กระท าในโครงสร้างทุก ๆ อย่างที่ประกอบขึ้นเป็นตัว
อาคาร อาทิโครงหลังคา กันสาด พ้ืน คานรับพ้ืน เสา ฐานราก เสาเข็ม เป็นต้น แล้ว
จึงน าค่าต่าง ๆ ที่ค านวณได้ไปท าการออกแบบขนาดหน้าตัด ขนาดการเสริมเหล็ก 
ฯลฯ ขององค์อาคารแต่ละอาคาร แล้วจึงจัดส่งไปให้หน่วยสถาปัตยกรรม เป็น
ผู้ด าเนินการเขียนแบบทางด้านวิศวกรรมต่อไป อนึ่งในการออกแบบค านวณ
โครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างนั้น หน่วยฯ จะต้องประสานงานกับทางหน่วย
สถาปัตยกรรมค่อนข้างจะตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือให้ผลงานออกแบบแต่ละโครงการได้
ผลงานที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) ออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อการเขียนแบบแปลนแสดงต าแหน่งปลั๊ก           
ดวงโคม สวิทซ์ไฟฟ้า แผงควบคุมประจาอาคารแล้วเสร็จ ทางหน่วยฯ จะต้อง
ด าเนินการค านวณออกแบบขนาดสาย ขนาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดท าข้อก าหนด
หรือรายละเอียดประกอบการ ท างาน ข้อก าหนดของการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
จัดท าผังร่างวงจรไฟฟ้า ฯลฯ แล้วจัดส่งให้ ทางหน่วยสถาปัตยกรรมด าเนินการเขียน
ตามท่ีได้ออกแบบไว้ต่อไป 

(4) ออกแบบงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล  ในการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างแต่ละ
โครงการของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีงานระบบประปาสุขาภิบาลเกือบจะทุก ๆ 
โครงการ ดังนั้น ภาระรับผิดชอบของหน่วยฯ คือ ต้องด าเนินการออกแบบงานระบบ
วิศวกรรมสุขาภิบาล อาทิ การก าหนดการเดินท่อ ขนาดของท่อ การติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด หลังจากที่อาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ แล้วเสร็จ และเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบบ าบัดน้าเสียของ
มหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย หลังจากที่ได้ด าเนินการออกแบบ ทางด้านวิศวกรรม
สุขาภิบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งข้อมูลการออกแบบให้ ทาง หน่วย
สถาปัตยกรรมด าเนินการเขียนแบบต่อไป 

(5) ออกแบบด้านวิศวกรรมเครื่องกล ตามความจ าเป็นของแต่ละโครงการ อาทิระบบ
ลิฟต์โดยสาร เป็นต้น 

(6) ตรวจสอบโครงสร้างต่าง ๆ ของอาคารเดิม ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในกรณีที่เกิดรอย
ร้าว การทรุดตัว การเลื่อนไถล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม 
ตามที่ได้รับการแจ้งและขอความร่วมมือจากคณะ ส านัก สถาบัน แล้วจึงน าข้อมูลที่
ได้จากการตรวจสอบไปศึกษา วิเคราะห์  เพ่ือการออกแบบ แก้ไข หรือซ่อมแซม
ต่อไป 
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(7) ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมของอาคารสิ่ งปลูกสร้าง เพ่ือให้การก่อสร้าง 
เป็นไปตามมาตรฐานของ ว.ศ.ท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแบบรูปรายการของมหาวิทยาลัย อาทิ 
- ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมของโครงการที่งานออกแบบและ  ก่อสร้างได้ 

ออกแบบเอง 

- ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมของโครงการที่คณะ ส านัก สถาบันให้บริษัท 

เอกชนเป็นผู้ออกแบบ 

- ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมของโครงการที่มีผู้บริจาคด้านรูปแบบ 

(8) ร่วมเป็นกรรมการด้านต่าง ๆ 
- กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาภายในมหาวิทยาลัยฯ 

- กรรมการตรวจการจ้างงานจ้างเหมาภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 กรรมการพิจารณาแบบรูปรายการ โครงการที่ทางคณะ ส านัก สถาบัน จ้างให้ 

บริษัทเอกชนออกแบบ 

- คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ 

    3) หน่วยควบคุมงานและประมาณราคา 

(1) การควบคุมงานก่อสร้าง หน่วยควบคุมงานและประมาณราคารับผิดชอบงานด้าน
ควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย ด าเนินการ
ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแบบรูปรายการ รายละเอียดข้อก าหนดของ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างการควบคุมงานก่อสร้างทุกโครงการเพ่ือให้ได้ผลงานที่บรรลุ
เป้าหมายและ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด าเนินการควบคุมงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

(2) ด าเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัยโดยควบคุมงาน 
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ควบคุมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาแบบรูปรายการ 
รายละเอียด อาทิ การควบคุมงานเทคอนกรีต ควบคุมตรวจสอบก่อนเทคอนกรีตโดย
การ ตรวจสอบการผูกเหล็กว่าถูกต้องตามแบบรูปรายการหรือไม่ การตั้งแบบหล่อ
คอนกรีต การตั้งและยึดโยงค้ ายันแบบหล่อว่าแข็งแรงสามารถรับน้ าหนักได้เพียงพอ
หรือไม่ แบบหล่อต้องได้ขนาด การประกอบติดตั้งต้องได้ทั้งแนวระดับ ทางราบและ
แนวดิ่ง ควบคุมตรวจสอบระหว่างเทคอนกรีต การเทคอนกรีตจะต้องต่อเนื่องให้มี
รอยต่อน้อยที่สุดในแต่ละวันที่มีการเทคอนกรีต โดยเฉพาะในกรณีของการเท
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คอนกรีตหลังคาดาดฟ้า รางระบายน้ าฝนหลังคา พื้นห้องน้ าซึ่งไม่ต้องการให้มีรอยต่อ  
เพ่ือป้องกันปัญหาการรั่วซึมของน้ า ซึ่งมีหลายครั้งที่ต้องควบคุมงานเทคอนกรีต
ต่อเนื่องถึงเวลากลางคืน การควบคุมในวันหยุดราชการปกติและวันหยุดนักขัตฤกษ์  

(3) ให้ค าปรึกษาข้อแนะนาในชั้นต้น ในกรณีเกิดข้อขัดแย้งระหว่างแบบรูปกับรายการ
ประกอบ แบบ หรือแบบรูปรายการกับการก่อสร้างจริงแก่ทางผู้รับจ้าง 

(4) ประสานงานการควบคุมตรวจสอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ระหว่างกรรมการตรวจการ 
จ้างกับผู้รับจ้าง 

(5) เขียนแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบประกอบการเพ่ิม-ลด งานก่อสร้างตามมติ 
หรือข้อสรุปของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 

(6) จัดท าผลงานก้าวหน้า/ความคืบหน้า (PROGRESSIVE CHART) ของงานก่อสร้าง 
เพ่ือไว้แสดงและประกอบค าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกครั้งที่มี
การประชุม 

(7) จัดท ารายงานประจ าวันและสรุปผลการท างานของผู้รับจ้างส่งต่อประธาน-กรรมการ
ตรวจการจ้างทุก ๆ สัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มงานจ้างจนกระทั่งแล้วเสร็จ จัดเตรียม
รายละเอียดข้อมูล การด าเนินงานของผู้รับจ้างปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ก่อสร้าง ความล่าช้าของการท างานของผู้รับจ้าง สรุปผลความก้าวหน้าของงาน
ก่อสร้าง เพ่ือรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

(8) ควบคุมติดตามประเมินผลการท างาน เร่งรัดการท างานของ ผู้รับจ้างเพ่ือให้งาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามสัญญา ในการควบคุมติดตามและประเมินผลการท างานนั้น 
ได้ด าเนินการควบคุมโดยจัดแผนการด าเนินงานของผู้รับจ้าง (BAR CHART หรือ 
CPM CHART) กับการท างานจริงเป็นหลัก คอยให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับ
รายละเอียดต่าง ๆ ในแบบรูป รายการก่อสร้างแก่ผู้รับจ้างตลอดเวลาที่มีการก่อสร้าง 

(9) ตรวจสอบและรับรองผลงานของผู้รับจ้าง ในแต่ละงวดงานก่อสร้างที่ทางผู้รับจ้างขอ
ส่งมอบงานมา แล้วน าเสนอประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการประชุม ตรวจรับมอบงานต่อไป 

(10) ควบคุมงานจ้างเหมาโดยยึดถือมาตรฐานของ ว.ศ.ท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย)เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 

(11) ให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินการจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และทางคณะ 
ส านัก สถาบัน ด าเนินการควบคุมการจ้างเองและร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง 
งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง 

(12) การประมาณราคา หน่วยควบคุมงานและประมาณราคารับผิดชอบงานด้านประมาณ
ราคากลางอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารเดิม การ
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ประมาณราคาเพ่ือจัดเตรียมงบประมาณแต่ละปี การประมาณราคาอ่ืน ๆ ตามที่
คณะ ส านัก สถาบัน ขอความร่วมมือไป 

(13) การประมาณราคากลางอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ทางหน่วยสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ได้ด าเนินการออกแบบ เขียนแบบ ก าหนดรายการรายละเอียดประกอบแบบแล้ว
เสร็จ ซึ่งงานประมาณ ราคานั้นเป็นงานที่ยุ่งยากต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ 
ความแม่นย าที่สูงมากในการ ประมาณราคากลางทุก ๆ โครงการที่ได้ด าเนินการ 

  4.2.4 งานสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและจราจร 

    1) หน่วยรักษาความปลอดภัยและการจราจร  

(1) ให้การพิทักษ์รักษา และคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของบุคคลที่ศึกษา ผู้มารับบริการ
ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยฯ 

(2) ตรวจตรา ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะที่ผ่านเข้า ออก (ตรวจสอบการผ่านเข้าออก
ประตูและช่องทางต่าง ๆ) 

(3) ตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไปภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ (ดูแลความ
ปลอดภัยประจ าจุดที่ก าหนด) 

(4) ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
(5) พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาความ

ปลอดภัยของหน่วยงาน 
(6) ศึกษาและพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์ สังคม 

เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอด เวลา 
(7) จัดระเบียบการจราจรและพ้ืนที่จอดรถให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ 
(8) ก ากับ ดูแล และควบคุมการจราจรภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
(9) ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแลเส้นทางการเดินรถยนต์และจักรยานยนต์ในเวลา

ปกติและเวลาฉุกเฉิน 
(10) ดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร ภารกิจพิเศษ และบุคคลส าคัญ 
(11) ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
(12) ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงาน/ภาควิชา 
(13) สนับสนุนงานด้านการป้องกันบรรเทาอุบัติภัย อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย และ

บริเวณใกล้เคียง 
(14) สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา 
(15) สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
(16) ป้องปรามเหตุโจรกรรม เหตุประทุษร้ายและสิ่งผิดกฎหมาย ภายในมหาวิทยาลัย 
(17) สนับสนุนกิจการต ารวจในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน 
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(18) อ่ืน ๆ ตามที่คณะมอบหมายหรือค าสั่งจากมหาวิทยาลัยฯ 
 
5. กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี บริการวิชาการ งานวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ชุมชน 

โดยผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมวลชน เพ่ือให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกิดการรับรู้ เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี มีความพึงพอใจ และ

มีความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย 

 5.1 แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มงานสื่อสารองค์กร  

 

 

ภาพที่ 2.6 แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

 5.2 ภาระหน้าที่ของส่วนงานในกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ให้แบ่งส่วนงาน มีดังนี้ 

  5.2.1 งานผลิตสื่อและเผยแพร่ 

    1) หน่วยผลิตวารสารดอนขังใหญ่ 

(1) ผลิตข่าวและรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
(2) ออกแบบ/จัดหน้าและผลิตวารสารดอนขังใหญ่  
(3) ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและแบบของวารสารดอนขังใหญ่  
(4) ประสานโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์วารสารดอนขังใหญ่ 
(5) จัดส่งวารสารดอนขังใหญ่ไปหน่วยงานต่าง ๆ  
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(6) จัดเก็บต้นฉบับดอนขังใหญ่เข้าสู่ระบบสารสนเทศ 
    2) หน่วยผลิตป้ายประชาสัมพันธ์/แบรนด์เนอร์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์/เนื้อหาเว็บไซต์ 

(1) ก าหนดประเด็นในการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ 
(2) ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์/แบรนด์เนอร์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และเนื้อหาที่จะ

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
(3) ตรวจสอบความถูกต้องของงาน 
(4) ประสานงานการผลิต ติดตั้งและเผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์/แบรนด์เนอร์/แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
(5) จัดท าระบบลงบันทึกการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
(6) ดูแลและบ ารุงรักษาป้าย LED ของมหาวิทยาลัย. 

    3) หน่วยวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

(1) ก ากับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(2) ก ากับดูแลและจัดตารางรายการวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสายของ

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
(3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดรายการวิทยุและเสียงตามสาย 
(4) ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่จะเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุและรายการเสียง

ตามสายของมหาวิทยาลัย 
(5) ดูแลและบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและรายการเสียงตามสาย

ของมหาวิทยาลัย 
    4) หน่วยโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

(1) ก ากับดูแลรายการโทรทัศน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(2) ก ากับดูแลและจัดตารางรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
(3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
(4) ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่จะเผยแพร่ผ่านรายการโท รทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย 
(5) ดูแลและบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

    5)   หน่วยบริหารทั่วไป 

(5) ด าเนินการด้านงานเอกสาร เช่น พิมพ์ รับ ส่ง หนังสือราชการ ถ่ายเอกสาร และการ
จัดเก็บเอกสารราชการ 

(6) จัดการประชุม เช่น เชิญประชุม จองห้องประชุม บริการอาหารว่าง จดบันทึกการ
ประชุม พิมพ์รายงานการประชุม และแจ้งมติการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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(7) รับโทรศัพท์ ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตอบข้อซักถามของผู้มาติดต่องาน และต้อนรับ
แขกผู้บริหาร หรือ ผู้ปกครอง 

(8) ท าหน้าที่เลขานุการส านักงาน ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอก 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(9)  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(10)  จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
(11)  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(12)  จัดท าขออนุมัติซื้อ-จ้าง การเบิกจ่าย ในกลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
(13)  จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ ์
(14)  รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 
(15)  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
(16)  ด าเนินการแจ้งซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 

  5.2.2 งานสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

    1) หน่วยสื่อสารการตลาดและสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

(1) ก าหนดประเด็น/ต าแหน่ง ของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย  
(2) ประสานกับหน่วยงานผลิตสื่อเพ่ือผลิตสื่อเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 
(3) ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  
(4) ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความ

เข้าใจอันดีต่อมหาวิทยาลัย  
(5) ประสานสื่อมวลชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
(6) จัด Event/บูทเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า

ศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยม 
6. ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 

- พัฒนาทักษะภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลภายนอก

ที่สนใจจะพัฒนาด้านทักษะภาษา โดยมีการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบ

ความรู้ด้านภาษา พร้อมทั้งให้บริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานด้านการขอและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับ

หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เตรียมข้อมูลเพ่ือให้รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยห รือ              

ดูงาน แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือราชการ อ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา 
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และบุคลากรชาวต่างประเทศ รวมถึงอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย และการให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาและ

ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 6.1 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 

 

ภาพที่ 2.7 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 

 6.2 ภาระหน้าที่ของส่วนงานในศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มีดังนี้ 

  6.2.1 งานพัฒนาและมาตรฐานภาษา 

    1) หน่วยพัฒนาทักษะภาษา 

(1) ส ารวจความต้องการการเข้ารับการอบรม 
(2) ประชุมทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
(3) เสนอโครงการ หลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ  
(4) ประชาสัมพันธ์โครงการและหลักสูตรต่าง ๆ 
(5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
(6) สรรหา ติดต่อ ประสานงานกับวิทยากร  
(7) การเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม และจัดสถานที่จัดอบรม  
(8) การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม  
(9) การรับลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม  
(10) การอ านวยความสะดวก ให้แก่วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(11) จัดท าและออกแบบประกาศนียบัตร  
(12) จัดท าหนังสือรายนามผู้ผ่านการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร      
(13) แบบประเมินผลการอบรม 
(14) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   



 
61 

2) หน่วยจัดทดสอบทางภาษา 

(1) จัดท าแผนการจัดทดสอบทางภาษา 
(2) ประชาสัมพันธ์การจัดทดสอบทางภาษา 
(3) รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบ  
(4) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้สมัครเข้าทดสอบต้องแสดง ณ วันทดสอบ 
(5) ประสานงานกับศูนย์สอบเพ่ือการจัดทดสอบนอกสถานที่ 
(6) จัดท าใบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ 
(7) การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ตรวจสอบระบบเครื่องเสียง  
(8) ต้อนรับผู้ด าเนินการทดสอบ (ศูนย์ทดสอบ) และอ านวยความสะดวกผู้เข้ารับการ

ทดสอบ  
(9) ประเมินผล รายงานสรุปการจัดทดสอบ 
(10) ประกาศผลการทดสอบ 
(11) จัดหากรรมการคุมสอบ 
(12) จัดท าฐานข้อมูลผู้รับการทดสอบ 
(13) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    3) หน่วยการเงินและพัสดุ 

(1) จัดท าแผนการจัดกิจกรรม และการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ  
(3) จัดท าเอกสารเบิก-จ่ายงบประมาณจากงานระบบ e-GP งานระบบบัญชี 3 มิติ 
(4) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ 
(5) ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรม และสรุปแผนการด าเนินงานตามปีงบประมาณ 
(6) จัดท าบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน 
(7) ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
(8) ด าเนินการเก็บและบันทึกโดยจัดท าบัญชีวัสดุ และครุภัณฑ์ 
(9) ด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุ 
(10) ด าเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 
(11) ด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ  
(12) ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
(13) การเบิกจ่ายเงินระหว่างการฝึกอบรม 
(14) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    4) หน่วยธุรการและงานสารบรรณ 
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(1) รับ – ส่ง เอกสารและหนังสือต่าง ๆ 
(2) จัดท าหนังสือราชการ บันทึกข้อความ เอกสาร แผนงาน ค าสั่ง ประกาศ และอ่ืน ๆ 
(3) การจัดเก็บเอกสารและค้นหาเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
(4) การท าลายเอกสารที่ครบอายุการเก็บ 
(5) จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุม เตรียมเอกสารและเตรียมการประชุม 
(6) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนาและมาตรฐานภาษา 
(7) การบันทึกข้อมูลเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์     
(8) งานประกันคุณภาพ 
(9) ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก 
(10) ควบคุมดูแล อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  
(11) งานดูแลอาคารสถานที่ ส ารวจความต้องการใช้สื่ออุปกรณ์ ส ารวจความช ารุด

เสียหายของอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
(12) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  6.2.2 งานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

    1) หน่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

(1) จัดหาแหล่งข้อมูล สนับสนุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(2) ประสานงานการลงนามข้อตกลง /ความร่วมมือกับหน่วยงาน , มหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ 
(3) รับผิดชอบด้านความร่วมมือ การให้หรือรับความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนกับองค์กร

ต่างประเทศ 
(4) จัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศ (MOU) 
(5) อ านวยความสะดวกและประสานงานในการเดินทางไปแลกเปลี่ยน เจรจาความ

ร่วมมือ ศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ ณ ต่างประเทศ แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

(6) ประสานงานและให้ข้อมูลด้านความร่วมมือกับต่างประเทศแก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

(7) จัดโครงการประชุมความร่วมมือกับต่างประเทศ /โครงการที่สนับสนุนกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือและจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

(8) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    2) หน่วยประสานงานอาคันตุกะสัมพันธ์ 

(1) ต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือน 
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(2) ประสานงานด้านที่พัก พาหนะ ห้องประชุม ติดต่อสถานที่ต่าง  ๆ ตลอดจนเตรียม
ของที่ระลึก ในการรับรองอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย 

(3) จัดท าค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิด-ปิดประชุมโอกาสต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
(4) ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา , กระทรวง

ต่างประเทศ, สถานทูตต่าง ๆ 
(5) ประสานงานและด าเนินการท าสัญญา/ ต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
(6) จัดท าเอกสารและพาอาจารย์ชาวต่างประเทศไปขอรับ /ต่ออายุใบอนุญาตท างาน 
(7) จัดท าเอกสารและพาอาจารย์ชาวต่างประเทศไปต่อวีซ่า 
(8) ด าเนินการขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีและยื่นภาษีให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
(9) การสมัครเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
(10) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    3) หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 

(1) จัดหาแหล่งทุนให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
(2) ประชาสัมพันธ์ทุนต่าง ๆ จากต่างประเทศแก่บุคลากรและนักศึกษา 
(3) ให้ค าแนะน าด้านทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ แก่บุคลากร และนักศึกษา 
(4) ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ 
(5) ออกหนังสือเชิญและเอกสารอ านวยความสะดวกในการขอวีซ่าให้นักศึกษาและ

อาจารย์ต่างชาติ 
(6) ประสานงานในการเดินทางไปต่างประเทศให้กับบุคลากรและนักศึกษา เช่น การขอ

หนังสือเดินทางธรรมดา / หนังสือเดินทางราชการและวีซ่า 
(7) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ ต่างประเทศ 
(8) จัดท าเอกสารและด าเนินการน านักศึกษาและบุคลากรจากต่างประเทศไปต่อวีซ่า 

แจ้งที่พักอาศัย รายงานตัวทุก 90 วัน และการสงวนสิทธิ์วีซ่า 
(9) การดูแลและพานักศึกษาและบุคลากรต่างชาติไปโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วย 
(10) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    4) หน่วยการเงินและพัสดุ 

(1) จัดท าค าของบประมาณ จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
(2) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามภารกิจของงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(3) ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามภารกิจของงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(4) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    5) หน่วยธุรการและงานสารบรรณ 
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(1) ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ 
(2) ตรวจสอบคุณวุฒิต่างประเทศ 
(3) จัดท าค าสั่ง/ประกาศตามภารกิจของงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(4) ร่างหนั งสือ/โต้ตอบ รับ/ส่ งหนังสือราชการและจดหมายอิเลคทรอนิกส์

ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย 
(5) จัดพิมพ์และส่งหนังสือเชิญประชุม 
(6) ด าเนินการจัดการประชุมต่าง ๆ 
(7) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

7. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงานบริหาร

จัดการฐานข้อมูล และระบบสื่อผสม  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่มหาวิทยาลัยและสังคมในรูปแบบของ

การให้ค าปรึกษา การให้บริการความรู้ทางวิชาการ พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนามาตรฐานและปรับปรุง

คุณภาพการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 7.1 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ภาพที่ 2.8 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
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 7.2 ภาระหน้าที่ของส่วนงานในศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีดังนี้ 

  7.2.1 งานบริหารทั่วไป 

    1) หน่วยบริหารงานทั่วไป 

(1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่  
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน 
(4) จัดท ารายงานประจ าปี 

    2) หน่วยนโยบายและแผนงาน 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานงานบุคคลและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน โครงการงบประมาณ และการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน   
(3) บริหารจัดการงบประมาณประจ าปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
(4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
(5) จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและของประเทศ 
   3) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและ ITA 

  7.2.2 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบดิจิทัล 

    1) หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัย  

(2) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
(3) วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้

มาตรฐานตรงตามความต้องการ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
เสถียรภาพ และมีความม่ันคงปลอดภัย 

(4) ก ากับ ควบคุม ดูแล การติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุง ตลอดจนบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร 

(5) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศ เพ่ือน ามาปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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(6) ประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
ด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย  

(7) รับผิดชอบดูแลแลบริหารจัดการ ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อมูลกลาง ของ สกอ. 

    2) หน่วยบริการเครือข่าย 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   

(2) จัดหา ท านุบ ารุง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการ
สื่อสาร ให้เป็นมาตรฐานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

(3) ก าหนดนโยบาย และแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน และการรักษาความ
ปลอดภัย ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ  

(4) ให้บริการวิชาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(5) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และเชื่อมโยงระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
(6) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และเชื่อมโยงระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

    3) หน่วยบริการดาต้าเซ็นเตอร์ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บ
โฮสติง ระบบความปลอดภัยของข้อมูล  

(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) 
กลางของมหาวิทยาลัย 

(3) บริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
(4) บริหารจัดการระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
(5) บริการจัดการบัญชีผู้ใช้ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 

การสอน การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
(6) จัดเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 
    4) หน่วยสื่อสาร 
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  7.2.3 งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

    1) หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และสื่อโสตทัศน์ 

(1) บริการห้องคอมพิวเตอร์ เ พ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

(2) บริการซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
(3) บริการระบบสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล Video Conferencing 
(4) ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน การบริหารจัดการ 

ของมหาวิทยาลัย 
(5) จัดหาและบริหารจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริหารและการบริการของบุคลากร และส่วนงานต่าง ๆ 
    2) หน่วยฝึกอบรมและบริการวิชาการ 

(1) จัดท าหลักสูตร และฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้และทักษะการพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก 

(2) ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาบุ
คลการ ของมหาวิทยาลัย  

(3) จัดท าแผนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคล
กรของมหาวิทยาลัย 

(4) จัดท าคู่มือและอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ใช้งานในทุกระดับ 
(5) ศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
(6) ให้ค าปรึกษาและบริการวิชาการด้านการพัฒนาระบบ ตลอดจนการอบรมให้ความรู้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

    3) หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และบทเรียนออนไลน์ 

(1) วิเคราะห์ และวางแผนระบบงานพัฒนาสื่อผสมให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสื่อผสม 
(Multimedia Center) ของมหาวิทยาลัย และรองรับกับความต้องการของการ
จัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการผ่านระบบออนไลน์ในปัจจุบันและอนาคต 

(2) ออกแบบและผลิตสื่อ 3 มิติ  Graphic Animation วิดีทัศน์  สื่อสิ่ งพิมพ์                       
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Website, IP-TV, e-Learning, Video Conferencing และ 
Multimedia Courseware  
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(3) ให้บริการพัฒนาสื่อผสมทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย          
ในด้านการจัดเรียน การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยนักศึกษาและบุคลากร 
(5) พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายในทุกระดับ ตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
(6) ติดตามประเมินผลการประเมินเว็บไซต์ ตามหลักการประเมิน webometrics 

ranking เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์องค์กร 
(7) เป็นศูนย์กลางการด าเนินงานเผยแพร่สารสนเทศในงานส่งเสริมการการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่าน
สื่อโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 
 

8. ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 

ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาภายใน พัฒนากีฬาของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถ 

สนับสนุนบุคลากรด้านกีฬา สุขภาพ และอุปกรณ์กีฬาต่อหน่วยงานภายใน และภายนอก พัฒนามหาวิทยาลัย

ให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของจังหวัด ตลอดทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมการแข่งขัน และการฝึกอบรมด้าน

กีฬาและสุขภาพ สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก ดูแล บ ารุงรักษาอาคารกีฬาและสนามกีฬา 

ก ากับดูแลการใช้อาคารกีฬาและสนามกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบ จัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ในการควบคุมดูแล 
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 8.1 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ 

 

ภาพที่ 2.9 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ 

 8.2 ภาระหน้าที่ของส่วนงานในศูนย์กีฬาและนันทนาการ มีดังนี้ 

  8.2.1 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

    1) หน่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมและกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

(1) จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์กีฬาส าหรับการออกก าลังกายให้เพียงพอและพร้อม
ส าหรับการใช้งาน 

(2) จัดกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรม
ตามเทศกาล 

(3) จัดแข่งขันกีฬาภายในส าหรับนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย 
(4) จัดตั้งคลินิกให้ความรู้ด้านการออกก าลังกาย 
(5) เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพทั้งด้านการอบรม และเผยแพร่ทางเอกสาร 
(6) การส ารวจสภาวะด้านสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร เช่น สภาวะสุขภาพตาม

มาตรฐาน BMI 

    2) หน่วยส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

(1) จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
(2) การจัดการแข่งขันกีฬาภายในทั้งนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือคัดเลือกตัวนักกีฬาไป

แข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ 
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(3) วางแผนการฝึกซ้อมนักกีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับทั้งนักศึกษาและ
บุคลากร 

(4) จัดหาตัวนักกีฬาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกีฬากับหน่วยงานภายนอกและ 
โรงเรียนต่าง ๆ 

(5) การปรับปรุง แก้ไขประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับด้านกีฬาให้เอ้ือต่อการส่งเสริมและ
การ ใช้ประโยชน์ 

(6) การก ากับ ติดตามผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักกีฬาเพ่ือส่งเสริมให้นักกีฬา
สามารถ 

(7) รายงานผลกการปฏิบั ติ ง านตามแผนการส่ ง เสริ มและพัฒนาการกีฬาฯ                         
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามแผนฯ ที่จัดท าไว้ ตลอด
ทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

(8) พัฒนาทั้งด้านการกีฬาและการเรียนไปพร้อม ๆ กัน      

    3) หน่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

(1) ส่งเสริมให้บุคลากรด้านกีฬาทุกคนได้รับการพัฒนาหรือการอบรมอย่างต่อเนื่องโดย
จัดส่งไปอบรมหรือจัดอบรมเองภายในมหาวิทยาลัย 

(2) เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้เพิ่มเติม 

(3) สนับสนุนให้บุคลากรด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสร่วมเป็นคณะท างานกับ
หน่วยงานด้านกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ และเป็น
การสร้างเครือข่าย 

(4) ให้บริการบุคลากรด้านกีฬาและสุขภาพ  ตลอดทั้งอุปกรณ์กีฬาทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

  8.2.2 งานบริหารสนามกีฬาและสิทธิประโยชน์ 

    1) หน่วยสารบรรณ 

(1) รับ – ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ 
(2) โต้ตอบหนังสือ 
(3) เสนอ ตรวจสอบ และกลั่นกรองความครบถ้วนถูกต้องของหนังสือ 
(4) งานเสนอหนังสือเพ่ือลงนาม 
(5) งานหนังสือเวียน 
(6) งานเก็บเอกสาร 
(7) การท าลายและจัดท าบัญชีเอกสารที่ครบอายุการเก็บ 
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    2) หน่วยธุรการ 

(1) จัดพิมพ์เอกสารทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดท าส า เนาหนังสือให้หน่วยงาน
ต่างๆ ตามสั่งการ 

(2) บริการส าเนาเอกสารให้หน่วยงานต่าง ๆ 
(3) จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุม แจ้งมติท่ีประชุม และรายงานการประชุม 
(4) งานพิมพ์อ่ืน ๆ เช่น แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 

    3) หน่วยงบประมาณ การเงินและพัสดุ 

(1) จัดท าและควบคุมงบประมาณแผ่นดินและรายได้ของศูนย์ฯ 
(2) จัดท าเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
(3) การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินภายในหน่วยงานทั้งค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(4) ควบคุม ดูแลการจัดเก็บและการน าส่งรายได้ของศูนย์ฯ  
(5) ควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย จัดซื้อ จัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ 
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(7) การควบคุมเก่ียวกับค่าบริการสาธารณูปโภคของศูนย์ฯ 
(8) บ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา   

    4) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน 

(1) เก็บรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ตามตัวชี้วัด เพ่ือใช้ส าหรับการอ้างอิง 
(2) จัดท ารายงานการประกันคุณภาพเสนอมหาวิทยาลัย 
(3) ปฏิบัติงานอื่นเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

    5) หน่วยประชุมและการประชาสัมพันธ์ 

(1) ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของศูนย์ฯ ต่อสื่อทั้งภายในและภายนอก 
(2) บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ  
(3) ควบคุมดูแล รักษาอุปกรณ์โสตต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
(4) จัดท า Home page ข่าวสารของศูนย์ฯ 
(5) ประสานงานเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
(6) ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม เชิญประชุม จัดหาอาหารว่างระหว่างการประชุม 

ท าหน้าที่เลขาฯการประชุม บันทึกเทป บันทึกการประชุม จัดท ารายงานการประชุม  
แจ้ง บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมติการประชุม    
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    6) หน่วยบริหารจัดการสนามกีฬาและให้บริการ 

(1) ก าหนดแผนการให้บริการและการพักสนามอย่างชัดเจน 
(2) จัดท าปฏิทินการใช้สนามทุกสนามทั้งเพ่ือการเรียน กิจกรรม และบุคคลภายนอก 

โดยทุกคนสามารถเข้าดูได้ 
(3) บริหารรูปแบบการให้บริการให้มีความหลากหลาย คล่องตัว สะดวกต่อการเข้าถึง

เป็นที่พึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
(4) ดูแลสภาพสนามให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(5) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของจังหวัดเพชรบุรี 
(6) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่ส าหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขัน และสถานที่

จัดอบรมด้านการกีฬาและสุขภาพของหน่วยงานภายในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ทั่วไป 

(7) บริหารจัดการงานของศูนย์ฯ ให้ เ อ้ือประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ื น ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

    7) หน่วยสิทธิประโยชน์ 

(1) จัดท าประกาศ และระเบียบอัตราค่าบ ารุงการใช้บริการสนามกีฬาให้มีความ
เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 

(2) ควบคุม ดูแลการจัดเก็บค่าบ ารุงสนามกีฬาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 8) หน่วยบ ารุงรักษาสนาม 

(1) จัดท าระเบียบการใช้สนาม  
(2) ก ากับดูแลให้สนามมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา               

โดยก าหนดให้ พนักงานมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
(3) ก าหนดวัน เวลาในการรดน้ า การใส่ปุ๋ย และการตัดหญ้าเพ่ือความสะดวกในการ

ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
(4) ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือความรวดเร็วในการแก้ไข

และ ปรับปรุง 
(5) ก ากับ ดูแลการใช้สนามให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยจัดท าป้ายบอก

ระเบียบการใช้สนามทุกสนามให้ชัดเจน 
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9. ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการจัดการกลุ่มสาขาอาชีพตาม

ระเบียบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย

ด าเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้แก่ (1.)ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยค านึงถึงหลักกระจายโอกาส

ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม (2.)ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ, ด าเนินงานตามภารกิจ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ (1.)การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

(2.)การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (3.)การสร้างความเป็น

สากล 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขับเคลื่อนโดยกลุ่มสาขาอาชีพ

ทั้งหมด 7 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ 1.กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 2.กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 3.กลุ่ม

สาขาอาชีพช่างเครื่องกล 4.กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 5.กลุ่มสาขาอาชีพช่าง

อุตสาหกรรมศิลป์ 6.กลุ่มสาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 7.กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ทั้งหมดนี้เพ่ือพัฒนา

บุคลากร และทรัพยากรในท้องถิ่นเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพมีหน่วยการจัดการ ดังนี้ 

 9.1 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน 

 

 

ภาพที่ 2.10 แผนภูมิโครงสร้างศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน 
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 9.2 ภาระหน้าที่ของส่วนงานในศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน มีดังนี้ 

  9.2.1 กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างก่อสร้าง) 

    1) หน่วยบริหารทั่วไป 

     (1) งานสารบรรณ 

- งานสารบรรณ จัดระบบงานเอกสาร แฟ้มงาน จัดท าสารบรรณแฟ้มงานในกลุ่ม
สาขาอาชีพ 

- รับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บ และท าลายเอกสารประจ าปี 
- จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ หนังสือราชการ บันทึกข้อความ ค าสั่ง ฯลฯ 
- ประสานวิทยากรและกรรมการ จัดท าหนังสือเชิญหรือค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร

และกรรมการ 
- น าเสนอเอกสารให้ผู้บริหารลงนาม  บันทึก นัดหมาย แจ้งเตือน และการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
- บันทึกลงรับเอกสาร หนังสือเข้า หนังสือออก และแจ้งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบ 
- ประสานแจ้งเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ของคณะกรรมการ

บริหารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- รวบรวมแบบประเมินผลความพึงพอใจการฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ ในแต่

ละกลุ่มสาขาอาชีพ  
- บันทึกข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่อยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

(2) งานประชาสัมพันธ์ 

- บันทึกภาพการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- จัดท าเอกสารการประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- ประสานการลงข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาส

ต่าง ๆ กับวารสารดอนขังใหญ่ 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง

ในโอกาสต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ คลื่นวิทยุและจอ LED 
- จัดท าป้ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

สาขาอาชีพฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
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- จัดท าป้ายหน้าห้องฝึกอบรมและห้องต่าง ๆ ในศูนย์ทดสอบฯ 
- จัดท าข้อมูลใบสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม ของหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ

ใช้ในการรับผู้เข้ารับการอบรม 
- ประกาศอัตราค่าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรตามประกาศฯ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

    2) หน่วยการเงินและพัสดุ 

     (1) งานการเงินและพัสดุ 

- ด าเนินการรับสมัครและออกใบเสร็จให้แก่ผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรม 
- น าเงินค่าลงทะเบียนส่งให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 

2560 
- ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท  
- การก าหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในการของบประมาณ 
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- ด าเนินการเบิกค่าวิทยากรและค่ากรรมการตามระเบียบหรือประกาศฯ 
- บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ 3D และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp ตาม

ระเบียบ 
- บันทึกทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- บันทึกบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีเพื่อการตรวจสอบต่อไป 
- ด าเนินการลงรหัสครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาส และประจ าปีตามรหัส

งบประมาณ 
- ด าเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 
- ให้บริการค าปรึกษาแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินกับบุคลากรฯ 

     (2) งานการเงินและพัสดุ 

- จัดท าแผนพัฒนากลุ่มสาขาอาชีพ ระยะ 4 ปี แผนพัฒนาบุคลากรประจ ากลุ่ม
สาขาอาชีพและหลักสูตร แผนปฏิบัติการฝึกอบรมสาขาอาชีพฯ แผนงานพัฒนาผู้
เข้ารับการฝึกอบรม     แผนกลยุทธ์การเงิน แผนบริหารความเสี่ยง 
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- จัดเตรียมและให้ข้อมูลในการจัดท าค าของบประมาณแก่หลักสูตรต่าง ๆ 
- รวบรวมกิจกรรมของสาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบค าขอ

งบประมาณ 
- จัดท าค าขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
- การขออนุมัติงบประมาณพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณประจ าปี 
- จัดท าเอกสารเพื่อแจ้งงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรแก่สาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ 
- การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล/กิจกรรม ของระดับหลักสูตร และกลุ่มสาขา

อาชีพ 
- ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 
- สรุปข้อมูลเงินงบประมาณรายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 
- รวบรวมข้อมูลจากทุกหลักสูตร ท าการสรุปเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
- ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์             

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ประจ าปี 
    3) หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

     (1) งานประกันคุณภาพ 

- จัดท าเอกสารงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดฯ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- ท าการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 
- จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
- จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

     (2) งานวัดผลและประเมินผล 

- จัดท าเอกสารข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ท าการสรุปผลการทดสอบของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่สอบผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานฯ  
- ท าการจัดเก็บข้อมูลคะแนนผู้อบรมและผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ 
- ท าการจัดส่งวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้เข้ารับการ

ทดสอบ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
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9.2.2 กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างอุตสาหการ) 

    1) หน่วยบริหารทั่วไป 

     (1) งานสารบรรณ 

- งานสารบรรณ จัดระบบงานเอกสาร แฟ้มงาน จัดท าสารบรรณแฟ้มงานในกลุ่ม
สาขาอาชีพ 

- รับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บ และท าลายเอกสารประจ าปี 
- จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ หนังสือราชการ บันทึกข้อความ ค าสั่ง ฯลฯ 
- ประสานวิทยากรและกรรมการ จัดท าหนังสือเชิญหรือค าสั่งแต่งตั้งวิทยากรและ

กรรมการ 
- น าเสนอเอกสารให้ผู้บริหารลงนาม  บันทึก นัดหมาย แจ้งเตือน และการประชุม

ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
- บันทึกลงรับเอกสาร หนังสือเข้า หนังสือออก และแจ้งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบ 
- ประสานแจ้งเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ของคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- รวบรวมแบบประเมินผลความพึงพอใจการฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ ในแต่ละ

กลุ่มสาขาอาชีพ  
- บันทึกข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่อยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

(2) งานประชาสัมพันธ์ 

- บันทึกภาพการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- จัดท าเอกสารการประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- ประสานการลงข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาส

ต่าง ๆ กับวารสารดอนขังใหญ่ 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง

ในโอกาสต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ คลื่นวิทยุและจอ LED 
- จัดท าป้ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

สาขาอาชีพฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าป้ายหน้าห้องฝึกอบรมและห้องต่าง ๆ ในศูนย์ทดสอบฯ 
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- จัดท าข้อมูลใบสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม ของหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
ใช้ในการรับผู้เข้ารับการอบรม 

- ประกาศอัตราค่าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรตามประกาศฯ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

    2) หน่วยการเงินและพัสดุ 

     (1) งานการเงินและพัสดุ 

- ด าเนินการรับสมัครและออกใบเสร็จให้แก่ผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรม 
- น าเงินค่าลงทะเบียนส่งให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 

2560 
- ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน

ไม่เกิน 5 แสนบาท  
- การก าหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในการของบประมาณ 
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- ด าเนินการเบิกค่าวิทยากรและค่ากรรมการตามระเบียบหรือประกาศฯ 
- บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ 3D และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp 

ตามระเบียบ 
- บันทึกทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- บันทึกบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีเพื่อการตรวจสอบต่อไป 
- ด าเนินการลงรหัสครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาส และประจ าปีตามรหัส

งบประมาณ 
- ด าเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 
- ให้บริการค าปรึกษาแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินกับบุคลากร 

     (2) งานการเงินและพัสดุ 

- จัดท าแผนพัฒนากลุ่มสาขาอาชีพ ระยะ 4 ปี แผนพัฒนาบุคลากรประจ ากลุ่ม
สาขาอาชีพและหลักสูตร แผนปฏิบัติการฝึกอบรมสาขาอาชีพฯ แผนงานพัฒนาผู้
เข้ารับการฝึกอบรมแผนกลยุทธ์การเงิน แผนบริหารความเสี่ยง 

- จัดเตรียมและให้ข้อมูลในการจัดท าค าของบประมาณแก่หลักสูตรต่าง ๆ 
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- รวบรวมกิจกรรมของสาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบค าขอ
งบประมาณ 

- จัดท าค าขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
- การขออนุมัติงบประมาณพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณประจ าปี 
- จัดท าเอกสารเพื่อแจ้งงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรแก่สาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ 
- การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล/กิจกรรม ของระดับหลักสูตร และกลุ่มสาขา

อาชีพ 
- ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 
- สรุปข้อมูลเงินงบประมาณรายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 
- รวบรวมข้อมูลจากทุกหลักสูตร ท าการสรุปเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
- ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์             

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ประจ าปี 
    3) หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

     (1) งานประกันคุณภาพ 

- จัดท าเอกสารงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดฯ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- ท าการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 
- จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
- จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

     (2) งานวัดผลและประเมินผล 

- จัดท าเอกสารข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ท าการสรุปผลการทดสอบของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่สอบผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานฯ  
- ท าการจัดเก็บข้อมูลคะแนนผู้อบรมและผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ 
- ท าการจัดส่งวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้เข้ารับการ

ทดสอบ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
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9.2.3 กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างเครื่องกล) 

    1) หน่วยบริหารทั่วไป 

     (1) งานสารบรรณ 

- งานสารบรรณ จัดระบบงานเอกสาร แฟ้มงาน จัดท าสารบรรณแฟ้มงานในกลุ่ม
สาขาอาชีพ 

- รับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บ และท าลายเอกสารประจ าปี 
- จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ หนังสือราชการ บันทึกข้อความ ค าสั่ง ฯลฯ 
- ประสานวิทยากรและกรรมการ จัดท าหนังสือเชิญหรือค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร

และกรรมการ 
- น าเสนอเอกสารให้ผู้บริหารลงนาม  บันทึก นัดหมาย แจ้ งเตือน และการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
- บันทึกลงรับเอกสาร หนังสือเข้า หนังสือออก และแจ้งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบ 
- ประสานแจ้งเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ของคณะกรรมการ

บริหารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- รวบรวมแบบประเมินผลความพึงพอใจการฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ ในแต่

ละกลุ่มสาขาอาชีพ  
- บันทึกข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่อยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

(2) งานประชาสัมพันธ์ 

- บันทึกภาพการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- จัดท าเอกสารการประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- ประสานการลงข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาส

ต่าง ๆ กับวารสารดอนขังใหญ่ 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง

ในโอกาสต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ คลื่นวิทยุและจอ LED 
- จัดท าป้ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

สาขาอาชีพฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าป้ายหน้าห้องฝึกอบรมและห้องต่าง ๆ ในศูนย์ทดสอบฯ 
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- จัดท าข้อมูลใบสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม ของหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
ใช้ในการรับผู้เข้ารับการอบรม 

- ประกาศอัตราค่าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรตามประกาศฯ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

    2) หน่วยการเงินและพัสดุ 

     (1) งานการเงินและพัสดุ 

- ด าเนินการรับสมัครและออกใบเสร็จให้แก่ผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรม 
- น าเงินค่าลงทะเบียนส่งให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560 
- ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท  
- การก าหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในการของบประมาณ 
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- ด าเนินการเบิกค่าวิทยากรและค่ากรรมการตามระเบียบหรือประกาศฯ 
- บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ 3D และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp ตาม

ระเบียบ 
- บันทึกทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- บันทึกบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีเพื่อการตรวจสอบต่อไป 
- ด าเนินการลงรหัสครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาส และประจ าปีตามรหัส

งบประมาณ 
- ด าเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 
- ให้บริการค าปรึกษาแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินกับบุคลากรฯ 

     (2) งานการเงินและพัสดุ 

- จัดท าแผนพัฒนากลุ่มสาขาอาชีพ ระยะ 4 ปี แผนพัฒนาบุคลากรประจ ากลุ่ม
สาขาอาชีพและหลักสูตร แผนปฏิบัติการฝึกอบรมสาขาอาชีพฯ แผนงานพัฒนาผู้
เข้ารับการฝึกอบรม     แผนกลยุทธ์การเงิน แผนบริหารความเสี่ยง 

- จัดเตรียมและให้ข้อมูลในการจัดท าค าของบประมาณแก่หลักสูตรต่าง ๆ 
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- รวบรวมกิจกรรมของสาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบค าขอ
งบประมาณ 

- จัดท าค าขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
- การขออนุมัติงบประมาณพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณประจ าปี 
- จัดท าเอกสารเพื่อแจ้งงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรแก่สาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ 
- การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล/กิจกรรม ของระดับหลักสูตร และกลุ่มสาขา

อาชีพ 
- ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 
- สรุปข้อมูลเงินงบประมาณรายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 
- รวบรวมข้อมูลจากทุกหลักสูตร ท าการสรุปเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
- ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์             

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ประจ าปี 
    3) หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

     (1) งานประกันคุณภาพ 

- จัดท าเอกสารงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดฯ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- ท าการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 
- จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
- จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

     (2) งานวัดผลและประเมินผล 

- จัดท าเอกสารข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ท าการสรุปผลการทดสอบของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่สอบผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานฯ  
- ท าการจัดเก็บข้อมูลคะแนนผู้อบรมและผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ 
- ท าการจัดส่งวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้เข้ารับการ

ทดสอบ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
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9.2.4 กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างไฟฟ้า อิเล็กฯ และคอมฯ) 

    1) หน่วยบริหารทั่วไป 

     (1) งานสารบรรณ 

- งานสารบรรณ จัดระบบงานเอกสาร แฟ้มงาน จัดท าสารบรรณแฟ้มงานในกลุ่ม
สาขาอาชีพ 

- รับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บ และท าลายเอกสารประจ าปี 
- จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ หนังสือราชการ บันทึกข้อความ ค าสั่ง ฯลฯ 
- ประสานวิทยากรและกรรมการ จัดท าหนังสือเชิญหรือค าสั่งแต่งตั้งวิทยากรและ

กรรมการ 
- น าเสนอเอกสารให้ผู้บริหารลงนาม  บันทึก นัดหมาย แจ้งเตือน และการประชุม

ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
- บันทึกลงรับเอกสาร หนังสือเข้า หนังสือออก และแจ้งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบ 
- ประสานแจ้งเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ของคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- รวบรวมแบบประเมินผลความพึงพอใจการฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ ในแต่ละ

กลุ่มสาขาอาชีพ  
- บันทึกข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่อยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

(2) งานประชาสัมพันธ์ 

- บันทึกภาพการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- จัดท าเอกสารการประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- ประสานการลงข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาส

ต่าง ๆ กับวารสารดอนขังใหญ่ 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง

ในโอกาสต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ คลื่นวิทยุและจอ LED 
- จัดท าป้ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

สาขาอาชีพฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าป้ายหน้าห้องฝึกอบรมและห้องต่าง ๆ ในศูนย์ทดสอบฯ 
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- จัดท าข้อมูลใบสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม ของหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
ใช้ในการรับผู้เข้ารับการอบรม 

- ประกาศอัตราค่าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรตามประกาศฯ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

    2) หน่วยการเงินและพัสดุ 

     (1) งานการเงินและพัสดุ 

- ด าเนินการรับสมัครและออกใบเสร็จให้แก่ผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรม 
- น าเงินค่าลงทะเบียนส่งให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 

2560 
- ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท  
- การก าหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในการของบประมาณ 
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- ด าเนินการเบิกค่าวิทยากรและค่ากรรมการตามระเบียบหรือประกาศฯ 
- บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ 3D และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp ตาม

ระเบียบ 
- บันทึกทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- บันทึกบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีเพื่อการตรวจสอบต่อไป 
- ด าเนินการลงรหัสครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาส และประจ าปีตามรหัส

งบประมาณ 
- ด าเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 
- ให้บริการค าปรึกษาแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินกับบุคลากรฯ 

     (2) งานการเงินและพัสดุ 

- จัดท าแผนพัฒนากลุ่มสาขาอาชีพ ระยะ 4 ปี แผนพัฒนาบุคลากรประจ ากลุ่ม
สาขาอาชีพและหลักสูตร แผนปฏิบัติการฝึกอบรมสาขาอาชีพฯ แผนงานพัฒนาผู้
เข้ารับการฝึกอบรมแผนกลยุทธ์การเงิน แผนบริหารความเสี่ยง 

- จัดเตรียมและให้ข้อมูลในการจัดท าค าของบประมาณแก่หลักสูตรต่าง ๆ 
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- รวบรวมกิจกรรมของสาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบค าขอ
งบประมาณ 

- จัดท าค าขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
- การขออนุมัติงบประมาณพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณประจ าปี 
- จัดท าเอกสารเพื่อแจ้งงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรแก่สาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ 
- การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล/กิจกรรม ของระดับหลักสูตร และกลุ่มสาขา

อาชีพ 
- ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 
- สรุปข้อมูลเงินงบประมาณรายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 
- รวบรวมข้อมูลจากทุกหลักสูตร ท าการสรุปเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
- ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์             

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ประจ าปี 
    3) หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

     (1) งานประกันคุณภาพ 

- จัดท าเอกสารงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดฯ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- ท าการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 
- จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
- จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

     (2) งานวัดผลและประเมินผล 

- จัดท าเอกสารข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ท าการสรุปผลการทดสอบของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่สอบผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานฯ  
- ท าการจัดเก็บข้อมูลคะแนนผู้อบรมและผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ 
- ท าการจัดส่งวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้เข้ารับการ

ทดสอบ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

9.2.5 กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างอุตสาหกรรมศิลป์) 

    1) หน่วยบริหารทั่วไป 

     (1) งานสารบรรณ 
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- งานสารบรรณ จัดระบบงานเอกสาร แฟ้มงาน จัดท าสารบรรณแฟ้มงานในกลุ่ม
สาขาอาชีพ 

- รับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บ และท าลายเอกสารประจ าปี 
- จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ หนังสือราชการ บันทึกข้อความ ค าสั่ง ฯลฯ 
- ประสานวิทยากรและกรรมการ จัดท าหนังสือเชิญหรือค าสั่งแต่งตั้งวิทยากรและ

กรรมการ 
- น าเสนอเอกสารให้ผู้บริหารลงนาม  บันทึก นัดหมาย แจ้งเตือน และการประชุม

ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
- บันทึกลงรับเอกสาร หนังสือเข้า หนังสือออก และแจ้งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบ 
- ประสานแจ้งเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ของคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- รวบรวมแบบประเมินผลความพึงพอใจการฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ ในแต่ละ

กลุ่มสาขาอาชีพ  
- บันทึกข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่อยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

(2) งานประชาสัมพันธ์ 

- บันทึกภาพการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- จัดท าเอกสารการประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- ประสานการลงข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาส

ต่าง ๆ กับวารสารดอนขังใหญ่ 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง

ในโอกาสต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ คลื่นวิทยุและจอ LED 
- จัดท าป้ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

สาขาอาชีพฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าป้ายหน้าห้องฝึกอบรมและห้องต่าง ๆ ในศูนย์ทดสอบฯ 
- จัดท าข้อมูลใบสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม ของหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ

ใช้ในการรับผู้เข้ารับการอบรม 
- ประกาศอัตราค่าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรตามประกาศฯ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
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    2) หน่วยการเงินและพัสดุ 

     (1) งานการเงินและพัสดุ 

- ด าเนินการรับสมัครและออกใบเสร็จให้แก่ผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรม 
- น าเงินค่าลงทะเบียนส่งให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 

2560 
- ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท  
- การก าหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในการของบประมาณ 
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- ด าเนินการเบิกค่าวิทยากรและค่ากรรมการตามระเบียบหรือประกาศฯ 
- บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ 3D และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp ตาม

ระเบียบ 
- บันทึกทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- บันทึกบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีเพื่อการตรวจสอบต่อไป 
- ด าเนินการลงรหัสครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาส และประจ าปีตามรหัส

งบประมาณ 
- ด าเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 
- ให้บริการค าปรึกษาแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินกับบุคลากรฯ 

     (2) งานการเงินและพัสดุ 

- จัดท าแผนพัฒนากลุ่มสาขาอาชีพ ระยะ 4 ปี แผนพัฒนาบุคลากรประจ ากลุ่ม
สาขาอาชีพและหลักสูตร แผนปฏิบัติการฝึกอบรมสาขาอาชีพฯ แผนงานพัฒนาผู้
เข้ารับการฝึกอบรม     แผนกลยุทธ์การเงิน แผนบริหารความเสี่ยง 

- จัดเตรียมและให้ข้อมูลในการจัดท าค าของบประมาณแก่หลักสูตรต่าง ๆ 
- รวบรวมกิจกรรมของสาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบค าขอ

งบประมาณ 
- จัดท าค าขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
- การขออนุมัติงบประมาณพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณประจ าปี 
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- จัดท าเอกสารเพื่อแจ้งงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรแก่สาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ 
- การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล/กิจกรรม ของระดับหลักสูตร และกลุ่มสาขา

อาชีพ 
- ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 
- สรุปข้อมูลเงินงบประมาณรายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 
- รวบรวมข้อมูลจากทุกหลักสูตร ท าการสรุปเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
- ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์             

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ประจ าปี 
    3) หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

     (1) งานประกันคุณภาพ 

- จัดท าเอกสารงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดฯ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- ท าการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 
- จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
- จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

     (2) งานวัดผลและประเมินผล 

- จัดท าเอกสารข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ท าการสรุปผลการทดสอบของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่สอบผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานฯ  
- ท าการจัดเก็บข้อมูลคะแนนผู้อบรมและผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ 
- ท าการจัดส่งวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้เข้ารับการ

ทดสอบ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

9.2.6 กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างเกษตรอุตสาหกรรม) 

    1) หน่วยบริหารทั่วไป 

     (1) งานสารบรรณ 

- งานสารบรรณ จัดระบบงานเอกสาร แฟ้มงาน จัดท าสารบรรณแฟ้มงานในกลุ่ม
สาขาอาชีพ 

- รับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บ และท าลายเอกสารประจ าปี 
- จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ หนังสือราชการ บันทึกข้อความ ค าสั่ง ฯลฯ 
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- ประสานวิทยากรและกรรมการ จัดท าหนังสือเชิญหรือค าสั่งแต่งตั้งวิทยากรและ
กรรมการ 

- น าเสนอเอกสารให้ผู้บริหารลงนาม  บันทึก นัดหมาย แจ้งเตือน และการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

- บันทึกลงรับเอกสาร หนังสือเข้า หนังสือออก และแจ้งเอกสารให้ผู้ เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

- ประสานแจ้งเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

- รวบรวมแบบประเมินผลความพึงพอใจการฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ ในแต่ละ
กลุ่มสาขาอาชีพ  

- บันทึกข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่อยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
(2) งานประชาสัมพันธ์ 

- บันทึกภาพการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- จัดท าเอกสารการประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- ประสานการลงข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาส

ต่าง ๆ กับวารสารดอนขังใหญ่ 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง

ในโอกาสต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ คลื่นวิทยุและจอ LED 
- จัดท าป้ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

สาขาอาชีพฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าป้ายหน้าห้องฝึกอบรมและห้องต่าง ๆ ในศูนย์ทดสอบฯ 
- จัดท าข้อมูลใบสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม ของหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ

ใช้ในการรับผู้เข้ารับการอบรม 
- ประกาศอัตราค่าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรตามประกาศฯ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

    2) หน่วยการเงินและพัสดุ 

     (1) งานการเงินและพัสดุ 

- ด าเนินการรับสมัครและออกใบเสร็จให้แก่ผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรม 
- น าเงินค่าลงทะเบียนส่งให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
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- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2560 

- ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 5 แสนบาท  

- การก าหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในการของบประมาณ 
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- ด าเนินการเบิกค่าวิทยากรและค่ากรรมการตามระเบียบหรือประกาศฯ 
- บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ 3D และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp ตาม

ระเบียบ 
- บันทึกทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- บันทึกบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีเพื่อการตรวจสอบต่อไป 
- ด าเนินการลงรหัสครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาส และประจ าปีตามรหัส

งบประมาณ 
- ด าเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 
- ให้บริการค าปรึกษาแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินกับบุคลากรฯ 

     (2) งานการเงินและพัสดุ 

- จัดท าแผนพัฒนากลุ่มสาขาอาชีพ ระยะ 4 ปี แผนพัฒนาบุคลากรประจ ากลุ่ม
สาขาอาชีพและหลักสูตร แผนปฏิบัติการฝึกอบรมสาขาอาชีพฯ แผนงานพัฒนาผู้
เข้ารับการฝึกอบรม     แผนกลยุทธ์การเงิน แผนบริหารความเสี่ยง 

- จัดเตรียมและให้ข้อมูลในการจัดท าค าของบประมาณแก่หลักสูตรต่าง ๆ 
- รวบรวมกิจกรรมของสาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบค าขอ

งบประมาณ 
- จัดท าค าขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
- การขออนุมัติงบประมาณพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณประจ าปี 
- จัดท าเอกสารเพื่อแจ้งงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรแก่สาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ 
- การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล/กิจกรรม ของระดับหลักสูตร และกลุ่มสาขา

อาชีพ 
- ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 
- สรุปข้อมูลเงินงบประมาณรายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 
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- รวบรวมข้อมูลจากทุกหลักสูตร ท าการสรุปเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
- ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์             

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ประจ าปี 
    3) หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

     (1) งานประกันคุณภาพ 

- จัดท าเอกสารงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดฯ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- ท าการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 
- จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
- จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

     (2) งานวัดผลและประเมินผล 

- จัดท าเอกสารข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ท าการสรุปผลการทดสอบของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่สอบผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานฯ  
- ท าการจัดเก็บข้อมูลคะแนนผู้อบรมและผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ 
- ท าการจัดส่งวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้เข้ารับการ

ทดสอบ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

9.2.7 กลุ่มงานสาขาอาชีพ (ช่างภาคบริการ) 

    1) หน่วยบริหารทั่วไป 

     (1) งานสารบรรณ 

- งานสารบรรณ จัดระบบงานเอกสาร แฟ้มงาน จัดท าสารบรรณแฟ้มงานในกลุ่ม
สาขาอาชีพ 

- รับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บ และท าลายเอกสารประจ าปี 
- จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ หนังสือราชการ บันทึกข้อความ ค าสั่ง ฯลฯ 
- ประสานวิทยากรและกรรมการ จัดท าหนังสือเชิญหรือค าสั่งแต่งตั้งวิทยากรและ

กรรมการ 
- น าเสนอเอกสารให้ผู้บริหารลงนาม  บันทึก นัดหมาย แจ้งเตือน และการประชุม

ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
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- บันทึกลงรับเอกสาร หนังสือเข้า หนังสือออก และแจ้งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

- ประสานแจ้งเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

- รวบรวมแบบประเมินผลความพึงพอใจการฝึกอบรมของหลักสูตรต่าง ๆ ในแต่ละ
กลุ่มสาขาอาชีพ  

- บันทึกข้อมูลประวัติคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่อยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
(2) งานประชาสัมพันธ์ 

- บันทึกภาพการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- จัดท าเอกสารการประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาสต่าง ๆ 
- ประสานการลงข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่างในโอกาส

ต่าง ๆ กับวารสารดอนขังใหญ่ 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง

ในโอกาสต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ คลื่นวิทยุและจอ LED 
- จัดท าป้ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

สาขาอาชีพฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าป้ายหน้าห้องฝึกอบรมและห้องต่าง ๆ ในศูนย์ทดสอบฯ 
- จัดท าข้อมูลใบสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม ของหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ

ใช้ในการรับผู้เข้ารับการอบรม 
- ประกาศอัตราค่าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรตามประกาศฯ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

    2) หน่วยการเงินและพัสดุ 

     (1) งานการเงินและพัสดุ 

- ด าเนินการรับสมัครและออกใบเสร็จให้แก่ผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรม 
- น าเงินค่าลงทะเบียนส่งให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 

2560 
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- ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 5 แสนบาท  

- การก าหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในการของบประมาณ 
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- ด าเนินการเบิกค่าวิทยากรและค่ากรรมการตามระเบียบหรือประกาศฯ 
- บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ 3D และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp ตาม

ระเบียบ 
- บันทึกทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
- บันทึกบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีเพื่อการตรวจสอบต่อไป 
- ด าเนินการลงรหัสครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ของศูนย์ทดสอบฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
- สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าไตรมาส และประจ าปีตามรหัส

งบประมาณ 
- ด าเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี 
- ให้บริการค าปรึกษาแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินกับบุคลากรฯ 

     (2) งานการเงินและพัสดุ 

- จัดท าแผนพัฒนากลุ่มสาขาอาชีพ ระยะ 4 ปี แผนพัฒนาบุคลากรประจ ากลุ่ม
สาขาอาชีพและหลักสูตร แผนปฏิบัติการฝึกอบรมสาขาอาชีพฯ แผนงานพัฒนาผู้
เข้ารับการฝึกอบรม     แผนกลยุทธ์การเงิน แผนบริหารความเสี่ยง 

- จัดเตรียมและให้ข้อมูลในการจัดท าค าของบประมาณแก่หลักสูตรต่าง ๆ 
- รวบรวมกิจกรรมของสาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบค าขอ

งบประมาณ 
- จัดท าค าขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
- การขออนุมัติงบประมาณพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณประจ าปี 
- จัดท าเอกสารเพื่อแจ้งงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรแก่สาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ 
- การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล/กิจกรรม ของระดับหลักสูตร และกลุ่มสาขา

อาชีพ 
- ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 
- สรุปข้อมูลเงินงบประมาณรายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 
- รวบรวมข้อมูลจากทุกหลักสูตร ท าการสรุปเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
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- ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์             
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ประจ าปี 

    3) หน่วยงานวัดผลและประเมินผล 

     (1) งานประกันคุณภาพ 

- จัดท าเอกสารงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดฯ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- ท าการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 
- จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
- จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

     (2) งานวัดผลและประเมินผล 

- จัดท าเอกสารข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ท าการสรุปผลการทดสอบของหลักสูตรต่าง ๆ 
- จัดท าวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ที่สอบผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานฯ  
- ท าการจัดเก็บข้อมูลคะแนนผู้อบรมและผู้สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ 
- ท าการจัดส่งวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้เข้ารับการ

ทดสอบ 
- ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

งานวิจัยเกี่ยวข้อง 

ชมพูนุช ตันพานิช และคณะ (2555) ได้พัฒนาการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาการพัฒนาการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ ง่าย (Simple Random Sampling) ในการสุ่ม

ตัวอย่างได้ตัวอย่างทั้งหมด 385 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการประเมินการให้บริการของผู้ใช้บริการต่างๆ 

ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยภาพรวม การให้บริการอยู่ในระดับน้อย – ปานกลาง 2) 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนในทั้ง 7 ด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ มีรองลงมาคือ ด้านความรวดเร็วในการ

ให้บริการ ด้านความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความเสร็จสมบูรณ์ของ
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การให้บริการกับด้านความกระตือรือร้นในการให้บริการ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุก ปัจจัยส่วน

บุคคลมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เสนอแนะให้หน่วยงานพัฒนาการ

ให้บริการโดยภาพรวม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการอยู่ในระดับดี 

จิราภรณ์ พลสุวัตถิ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของ ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: สังกัดภาคนครหลวง 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400คน 

ส่วนเป็นเพศหญิงอายุระหว่าง21-30 ปีมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 

พนักงานแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการให้ความมั่นใจ พนักงานธนาคารให้บริการด้วยความเป็นมิตร 

ด้านการตอบสนองลูกค้า พนักงานที่ความกระตือรือร้น ในการให้บริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่พนักงานดูแล

เอาใจใส่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด ด้านรูปลักษณ์ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดีและปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะ

ส่งผลต่อความพึงพอใจคุณภาพ บริการในด้านการให้ความมั่นใจและด้านการตอบสนอง 

ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ

ให้บริการของ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการให้บริการกับความพึงพอใจ หาปัจจัยที่มีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือด้านการบริหารด าเนินงาน (  = 3.59) รองลงมาคือด้านการด าเนินการ (  = 3.58) และด้านเทคโนโลยี

(  = 3.57) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านลักษณะการ ให้บริการ (  = 3.57)  

ปัจจัยเกี่ยวกับการบริการได้แก่ บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ (X1 ) (r1 = 0.242**) ระบบการบริการ (X2 ) 

(r2=0.139**) สภาพแวดล้อม (X3 ) (r3=0.163**) คุณภาพการให้บริการ (X4 ) (r4 =0.176**) ระยะเวลา

บริการ (X5) (r5=0.196**) และความสะดวกในการบริการ (X6 ) (r6 = 0.196**) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ตัวแปรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านักส่งเสริม วิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มี 1 ตัว คือ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของ เจ้าหน้าที่ (X1 ) ( β = 

0.242) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .367 โดยปัจจัยด้าน บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ สามารถ

อธิบายความแปรปรวนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ ให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
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ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 5.90 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย

เท่ากับ 0.619 ดังนั้นสามารถเขียนสมการ ท านายความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ดังนี้ 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ภาคการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน 

2. คณะแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน 

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 ผู้วิจัยได้ท าเดินการวิจัยตามระเบียบวิธี

วิจัยตามหัวข้อดังต่อไปนี้  

1. ประชากรและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 

พ.ศ.2561 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ จ านวน 

14,453 คน (แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (MIS) ข้อมูลวันที่ วันที่ 30 

พฤษภาคม พ.ศ.2561) 

 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากประชากรที่ศึกษาเป็นกลุ่มที่มีจ านวนแน่นอน 

(Finite Population) จึงใช้สูตร Yamane (1973 : 887, อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 2550 : 135) ดังนี้ 

สูตร Yamane   

 

เมื่อ n = จ านวนของตัวอย่าง  

N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

e =        ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง = 0.05 

แทนค่าในสูตร   

      

      

= 389.25  
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ดังนั้นจะต้องท าการสุ่มตัวอย่างจ านวน 390 คน ผู้วิจัยจึงเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 500 คน 

เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรมากขึ้น 

การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage random Sampling) โดย

มีวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งกลุ่มประชากรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีออกเป็น 8 กลุ่มและเฉลี่ย

จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจ านวนของนักศึกษาแต่ละคณะดังนี้ 

ที ่ คณะ/ส านัก 
จ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด 
ร้อยละ จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

1 คณะครุศาสตร์              1,406  9.73 49 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร                833  5.76 28 

3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                580  4.01 20 

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                824  5.70 28 

5 คณะพยาบาลศาสตร์                788  5.45 27 

6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              6,132  42.43 212 

7 คณะวิทยาการจัดการ              2,757  19.08 95 

8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              1,133  7.84 41 

  

           
14,453  100.00 500 

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาวิจัยเชิงส ารวจในครั้งนี้ เป็นการใช้ “แบบสอบถาม” 

ประกอบไปด้วยค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) และค าถามปลายเปิด (Open-Ended 

Question) ซึ่งแบ่งเนื้อหาของค าถามออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามวัดข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของประชากร ได้แก่ ประเภทนักศึกษา 

(ภาคปกติ – ภาคนอกเวลาปกติ) ชั้นปีการศึกษา ระดับการศึกษา สาชาวิชา คณะ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

(GPA) เป็นค าถามปลายเปิดแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 3 ข้อ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการของส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย งานกิจการนักศึกษา งานการเงิน งานสถานที่ 
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สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นแบบสอบถามเลือกตอบตอบ (Check 

list) จ านวน 38 ข้อ  และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการในแต่ละประเภทเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 5 ข้อ โดยก าหนดคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 

   5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 

1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 การแปลผลการให้ความส าคัญค่าเฉลี่ย เกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี่ย มีสูตรค านวณ ดังนี้ 

  ความกว้างของล าดับชั้น =      

     =   

     =  0.8 

ดังนั้น การแปลผล 

  1.00-1.80 คะแนน  หมายถึง  มีความส าคัญน้อยที่สุด 

  1.81-2.60 คะแนน  หมายถึง  มีความส าคัญน้อย 

  2.61-3.40 คะแนน  หมายถึง  มีความส าคัญปานกลาง 

  3.41-4.20 คะแนน  หมายถึง  มีความส าคัญมาก 

  4.21-5.00 คะแนน  หมายถึง  มีความส าคัญมากที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

การทดสอบเครื่องมือ 

 ผู้ศึกษาท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยน าเครื่องมือที่ได้ไปด าเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในกรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. น าเสนอแบบสอบถามที่ตั้งขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษา

ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 500 ชุด ดังนี้ 

 1.1 ท าหนังสือแจ้งขอความร่วมมือในการเก็ยข้อมูลถึงคณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี โดยผู้ที่รวบรวมแบบสอบถามได้แก่คณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยจากทุกคณะ  

 1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริหารจัดการศึกษาของส าหนัก

งานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดจนครบ 500 ฉบับ 

 1.3 น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และได้แบบสอบถามจากการตอบของนักศึกษา 

จ านวน 500 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 1.4 ท าการวิเคราะห์ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวคิดในการท าวิจัย และ

ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้บรรยาย

คุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 

 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 
   

โดยที่  p  แทน ค่าร้อยละ 
  f  แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
  n   แทน ขนาดตัวอย่าง 

1.2 สูตรค่าเฉลี่ย / มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean หรอื ) (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2544 : 40) 
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                                 โดยที่                  แทน    คะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย  
      แทน    ผลรวมของคะแนนข้อมูล 

                                    n             แทน    จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม   

1.3 สูตรเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2544) 
 

                 S.D.    =       

 
                              โดยที่       S.D              แทน    ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

          แทน    ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
            n         แทน    จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จ านวน 500 คน จากนั้นน า

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย 4 ส่วน  

 ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 
จ าแนกตามคณะ 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามภาคการศึกษา 

          ( n = 500) 
ภาคการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ภาคปกติ 470 94.0 
ภาคนอกเวลาปกติ 30 6.0 

รวม 500 100 

จากตารางที่  1 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 500 คน เป็นนักศึกษาภาคปกติจ านวน 470 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.0 และนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาภาคปกติ จ าแนกตามปีการศึกษา 

( n = 470) 

ปีการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ชั้นปีที่ 1 1 0.2 

ชั้นปีที่ 2 81 17.2 

ชั้นปีที่ 3 252 53.6 

ชั้นปีที่ 4 131 27.9 

ชั้นปีที่ 5 6 1.3 

รวม 470 100 

จากตารางที่ 2 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามภาคปกติ 470 คน ส่วยใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมาคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาภาคปกติ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

( n = 30) 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับปริญญาตรี (กศ.บป) 30 100.0 

ระดับปริญญาโท - - 

ระดับปริญญาเอก - - 

ระดับป.บัณฑิต - - 

รวม 30 100 

จากตารางที่ 3 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามภาคนอกเวลาปกติ 30 คน เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (กศ.บป) ทั้งหมดจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามคณะ 

( n = 500) 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 49 9.8 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 8.2 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 5.6 

เทคโนโลยีการเกษตร 29 5.8 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 5.4 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 202 40.0 

วิทยาการจัดการ 101 20.2 

พยาบาลศาสตร์ 23 4.6 

รวม 500 100 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 
คณะครุศาสตร์จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6  จ านวน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.4 และคณะพยาบาลศาสตร์จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

( n = 500) 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 1.99 17 3.4 

2.00 – 2.50 160 32.0 

2.51 – 3.00 195 39.0 

3.01 – 3.50 104 20.8 

3.51 – 4.00 24 4.8 

รวม 500 100 
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 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลการเรียนสะสม (GPA) 2.51 – 3.00 จ านวน 
195 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 – 2.50 จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.0 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.01 – 3.50 จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
3.51 – 4.00 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่เกิน 1.99 จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. แปลผล 

1. งานกิจการนักศึกษา 3.59 0.70 มาก 

     1.1 มหาวิทยาลัยสนับสนนุทุนการศึกษาที่มีระบบ ยุติธรรม และ
ให้ทุกคนเท่าเทียม 

3.77 0.77 มาก 

     1.2 มหาวิทยาลัยสนับสนนุการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

3.74 0.78 มาก 

     1.3 การแจ้งข่าวสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาอย่างทั่วถึง 
หลายช่องทางและสม่ าเสมอ 

3.60 0.87 มาก 

     1.4 การบริการของเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา มีความสุภาพ 
เต็มใจให้บริการ 

3.42 0.96 ปานกลาง 

     1.5 เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ 3.51 0.88 มาก 

     1.6 สถานที่ในจุดรับบริการนักศึกษา ที่เพียงพอ และเหมาะสมใน
การรับบริการ 

3.50 0.91 ปานกลาง 

2. งานการเงิน 3.53 0.76 มาก 

     2.1 การให้บริการด้านการเงินเป็นระบบ มีล าดับขั้นตอนที่
เหมาะสม 

3.56 0.91 มาก 

     2.2 เจ้าหน้าที่การเงินมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงิน การคลังที่
ถูกต้อง แม่นย า 

3.61 0.87 มาก 

     2.3 มีความสะดวกในการช าระเงิน 3.59 0.95 มาก 

     2.4 การบริการของเจ้าหน้าที่การเงิน สุภาพ เต็มใจให้บริการ 3.43 0.97 ปานกลาง 

     2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มเวลาราชการ 3.50 0.94 ปานกลาง 
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. แปลผล 

     2.6 สถานที่ในจุดรับบริการนักศึกษา ที่เพียงพอ และเหมาะสมใน
การรับบริการ 

3.50 0.93 ปานกลาง 

3. งานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่างๆ 3.66 0.65 มาก 

     3.1 ขนาดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษา
เหมาะสมและเพียงพอ 

3.83 0.81 มาก 

     3.2 ห้องเรียนทันสมัย มีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์  

3.69 0.85 มาก 

     3.3 โต๊ะ เก้าอ้ีมีสภาพดีและเพียงพอ 3.62 0.90 มาก 

     3.4 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ มีความเหมาะสม 

3.71 0.86 มาก 

     3.5 ความเป็นระเบียบและความสะอาดภายในห้องเรียน 3.75 0.84 มาก 

     3.6 การส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปิด-เปิดไฟ/เครื่องปรับอากาศ การใช้ลิฟท์ 
การรักษาความสะอาด เป็นต้น 

3.75 0.84 มาก 

     3.7 ระบบน้ าประปา มีความสะดวก พร้อมใช้งาน 3.61 0.88 มาก 

     3.8 ระบบไฟฟ้า มีความสะดวก พร้อมใช้งาน 3.77 0.84 มาก 

     3.9 การให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยของ รปภ. มีความ
สุภาพและมีคุณภาพ 

3.95 0.85 มาก 

     3.10 การจัดบริการน้ าดื่มมีความสะดวกและจ านวนเพียงพอ 3.52 0.89 มาก 

     3.11 การบริการสถานที่ออกก าลังกายมีความเพียงพอ 3.54 0.96 มาก 

     3.12 โรงอาหารจัดบริการได้ถูกสุขลักษณะ 3.55 0.94 มาก 

     3.13 โรงอาหารมีอาหารหลากหลายและเพียงพอให้บริการ 3.41 1.06 ปานกลาง 

     3.14 โรงอาหารมีจ านวนที่นั่งรับประทานอาหารที่เพียงพอ 3.64 1.00 มาก 

     3.15 ราคาอาหารมีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ 3.63 1.00 มาก 

     3.16 การบริการไปรษณีย์ในมหาวิทยาลัยมีความสะดวก 
เหมาะสม 

3.67 0.94 มาก 

     3.17 ธนาคารและบริการเอทีเอ็มในมหาวิทยาลัยมีความสะดวก 
เหมาะสม ได้มาตรฐาน 

3.55 0.98 มาก 
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. แปลผล 

     3.18 การบ ารุงรักษาและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม  3.60 0.92 มาก 

     3.19 แม่บ้านท าความสะอาด ปฏิบัติหน้าที่ท าให้ห้องเรียน 
ห้องน้ าและอาคารมีระเบียบ สะอาด 

3.76 0.98 มาก 

4. งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ 3.20 0.98 ปานกลาง 

     4.1 ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย 

3.21 1.14 ปานกลาง 

     4.2 ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง 

3.02 1.17 ปานกลาง 

     4.3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย แบบ 
Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง 

2.90 1.21 ปานกลาง 

     4.4 ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(account login) 

3.11 1.13 ปานกลาง 

     4.5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทันสมัย พร้อมใช้งาน 3.31 1.07 ปานกลาง 

     4.6 การบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สุภาพ เต็มใจ
ให้บริการ 

3.41 1.05 ปานกลาง 

     4.7 เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ และตอบค าถามพร้อมแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ได้เหมาะสม รวดเร็ว 

3.42 1.11 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.54 0.62 มาก 

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ ( = 3.54) โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมา 3 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน โดย
งานที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ งานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ  (  = 3.66) รองลงมาคือ งาน
กิจการนักศึกษา ( = 3.59) งานการเงิน ( = 3.55) และอันดับสุดท้ายงานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ ( = 
3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายงาน พบว่า 

งานกิจการนักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  =3.59)  โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้  
มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาที่มีระบบ ยุติธรรม และให้ทุกคนเท่าเทียม (  =3.77) มหาวิทยาลัย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนานักศึกษา ( =3.74) การแจ้งข่าวสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ
นักศึกษาอย่างทั่วถึง หลายช่องทางและสม่ าเสมอ ( =3.60) เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาให้ค าแนะน าที่มี
ประโยชน์ ( =3.51) สถานที่ในจุดรับบริการนักศึกษา ที่เพียงพอ และเหมาะสมในการรับบริการ ( =3.50) 
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ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การบริการของเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา มีความสุภาพ เต็มใจให้บริการการ
บริการของเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา มีความสุภาพ เต็มใจให้บริการ ( = 3.42) 

งานการเงิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =3.53)  โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่การเงิน
มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงิน การคลังที่ถูกต้อง แม่นย า  ( =3.61) มีความสะดวกในการช าระเงิน 
( =3.59) การให้บริการด้านการเงินเป็นระบบ มีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม ( =3.56) เจ้าหน้าที่ให้บริการ
เต็มเวลาราชการ และสถานที่ในจุดรับบริการนักศึกษา ที่เพียงพอ และเหมาะสมในการรับบริการ ( =3.50) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การบริการของเจ้าหน้าที่การเงิน สุภาพ เต็มใจให้บริการ ( = 3.43) 

งานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =3.66)  
โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ การให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยของ รปภ. มีความสุภาพและมีคุณภาพ  ( =
3.95) ขนาดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ ( =3.83) ระบบไฟฟ้า มี
ความสะดวก พร้อมใช้งาน ( =3.77) แม่บ้านท าความสะอาด ปฏิบัติหน้าที่ท าให้ห้องเรียน ห้องน้ าและอาคาร
มีระเบียบ สะอาด ( =3.76) แม่บ้านท าความสะอาด ปฏิบัติหน้าที่ท าให้ห้องเรียน ห้องน้ าและอาคารมี
ระเบียบ สะอาด และการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ปิด -เปิดไฟ/
เครื่องปรับอากาศ การใช้ลิฟท์ การรักษาความสะอาด เป็นต้น ( =3.75) สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เช่น ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ มีความเหมาะสม (  =3.71) ห้องเรียนทันสมัย มีสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ( =3.69) การบริการไปรษณีย์ในมหาวิทยาลัยมี
ความสะดวก เหมาะสม ( =3.67) โรงอาหารมีจ านวนที่นั่งรับประทานอาหารที่เพียงพอ ( =3.64) ราคา
อาหารมีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ ( =3.63) โต๊ะ เก้าอ้ีมีสภาพดีและเพียงพอ ( =3.62) 
ระบบน้ าประปา มีความสะดวก พร้อมใช้งาน ( =3.62) การบ ารุงรักษาและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม  
( =3.60) โรงอาหารจัดบริการได้ถูกสุขลักษณะ และธนาคารและบริการเอทีเอ็มในมหาวิทยาลัยมีความ
สะดวก เหมาะสม ได้มาตรฐาน ( =3.55) การบริการสถานที่ออกก าลังกายมีความเพียงพอ ( =3.54) การ
จัดบริการน้ าดื่มมีความสะดวกและจ านวนเพียงพอ ( =3.52) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ โรงอาหารมีอาหาร
หลากหลายและเพียงพอให้บริการ ( = 3.41) 

งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.20)  โดยเรียงตามล าดับ 
ดังนี้  เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ และตอบค าถามพร้อมแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ได้เหมาะสม 
รวดเร็ว(  =3.42) การบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  สุภาพ เต็มใจให้บริการ  (  =3.41) 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทันสมัย พร้อมใช้งาน ( =3.31) ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ( =3.21) ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (account 
login) ( =3.11)ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ต่อเนื่อง ( =3.02) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย แบบ Wireless 
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง ( = 2.90) 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 
จ าแนกตามคณะ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 
ภาคการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร

จัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามภาคการศึกษา 
(n = 500) 

 
หน่วยงาน 

ภาคการศึกษา   
ภาคปกติ (470) ภาคนอกเวลา

ปกต ิ(30) 
t Sig. 

  S.D.   S.D. 
งานกิจการนักศึกษา 3.60 .706 3.38 .637 1.631 .103 
งานการเงิน 3.53 .774 3.57 .705 -.302 .763 
งานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ 3.68 .652 3.40 .666 2.255* .025 
งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ 3.21 .982 2.95 1.056 1.430 .153 

รวม 3.56 .628 3.34 .578 1.823 .069 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ภาคการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทั้งภาพรวมและรายด้าน ยกเว้นด้านงานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ  
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 
คณะแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัด

การศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 
2561 จ าแนกตามคณะ 

                (n=500) 

งานที่ให้บริการ คณะ Mean S.D. F Sig. 

1. งานกิจการนักศึกษา ครุศาสตร์ 4.17 0.64 8.36 0.00 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.65 0.55   

 
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.43 0.56   

 เทคโนโลยีการเกษตร 3.80 0.53   

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.73 0.48   

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.43 0.80   

 วิทยาการจัดการ 3.50 0.57   

 พยาบาลศาสตร์ 3.82 0.48   

2. งานการเงิน ครุศาสตร์ 4.13 0.56 7.85 0.00 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.54 0.57   

 
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.40 0.70   

 เทคโนโลยีการเกษตร 3.64 0.60   

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.82 0.42   

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.33 0.91   

 วิทยาการจัดการ 3.60 0.64   

 พยาบาลศาสตร์ 3.55 0.39   

3. งานสถานที่ 
สภาพแวดล้อม 

ครุศาสตร์ 
4.11 0.53 4.81 0.00 

   และการบริการต่าง ๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.51 0.53   
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งานที่ให้บริการ คณะ Mean S.D. F Sig. 

 
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.57 0.45   

 เทคโนโลยีการเกษตร 3.74 0.50   

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.88 0.46   

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.60 0.77   

 วิทยาการจัดการ 3.59 0.58   

 พยาบาลศาสตร์ 3.66 0.52   

4. งานบริการศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

ครุศาสตร์ 
3.98 0.72 9.52 0.00 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.44 0.70   

 
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.72 0.84   

 เทคโนโลยีการเกษตร 3.24 0.95   

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.62 0.69   

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.95 1.12   

 วิทยาการจัดการ 3.19 0.81   

 พยาบาลศาสตร์ 3.47 0.61   

รวมงานทั้งหมด ครุศาสตร์ 4.10 0.52 8.88 0.00 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.52 0.50   

 
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.36 0.45   

 เทคโนโลยีการเกษตร 3.64 0.48   

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.80 0.41   

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.41 0.73   

 วิทยาการจัดการ 3.50 0.49   

 พยาบาลศาสตร์ 3.63 0.39   

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 จากตารางที่ 8 พบว่า คณะแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและราย
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ด้าน จึงน าค่าเฉลี่ยของความแตกต่างมาทดสอบความแตกต่างรายคู่และระบุความแตกต่างด้วยวิธีของ LSD 
ปรากฏผลดังตารางที่ 9 – 13 
 
ตารางท่ี 9 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร

จัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามคณะ งานด้าน
กิจการนักศึกษา 

คณะ   ครุ
ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

วิทยาการ
จัดการ 

พยาบาล
ศาสตร์ 

ครุศาสตร์ 4.17  .51560* .73554* .36547* .44167* .73772* .67172* .35123* 
วิทยาศาสตร์ฯ 3.65   .21995 -.15013 -.07392 .22213 .15612 -.16437 
วิศวกรรมศาสตร์ฯ  3.43    -.37007* -.29387 .00218 -.06383 -.38432* 
เทคโนโลยีการเกษตร 3.80     .07620 .37225* .30625* -.01424 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.72      .29605* .23005 -.09045 
มนุษยศาสตร์ฯ 3.43       -.06601 -.38650* 
วิทยาการจัดการ 3.49        -.32049* 
พยาบาลศาสตร์ 3.81         

จากตารางที ่9 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร
จัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามคณะ งานด้านกิจการนักศึกษา 
พบว่า ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์แตกต่างกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแตกต่างกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่
คณะเทคโนโลยีการเกษตรแตกต่างกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ผู้ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรแตกต่างกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แตกต่างกับคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ
แตกต่างกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามคณะ 
งานด้านการเงิน 

คณะ   ครุ
ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

วิทยาการ
จัดการ 

พยาบาล
ศาสตร์ 

ครุศาสตร์ 4.12  .59267* .73044* .48557* .30826 .80417* .52859* .57853* 
วิทยาศาสตร์ฯ 3.53   .13778 -.10709 -.28440 .21150 -.06407 -.01414 
วิศวกรรมศาสตร์ฯ  3.39    -.24487 -.42218* .07373 -.20185 -.15192 
เทคโนโลยีการเกษตร 3.64     -.17731 .31860* .04302 .09295 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.82      .49591* .22033 .27026 
มนุษยศาสตร์ฯ 3.32       -.27558* -.22564 
วิทยาการจัดการ 3.60        .04994 
พยาบาลศาสตร์ 3.55         

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามคณะ งานด้านการเงิน  
พบว่า ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์แตกต่างกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแตกต่าง
กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรแตกต่างกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรแตกต่างกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่
ก าลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แตกต่างกับคณะวิทยาการจัดการ  

ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามคณะ 
งานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ  

คณะ   ครุ
ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

วิทยาการ
จัดการ 

พยาบาล
ศาสตร์ 

ครุศาสตร์ 4.11  .60080* .54592* .37668* .23062 .50983* .51869* .45496* 
วิทยาศาสตร์ฯ 3.51   -.05488 -.22412 -.37018* -.09086 -.08211 -.14584 
วิศวกรรมศาสตร์ฯ  3.56    -.16924 -.31530 -.03609 -.02723 -.09096 
เทคโนโลยีการเกษตร 3.73     -.14606 .13315 .14201 .07828 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.88      .27922* .28807* .22434 
มนุษยศาสตร์ฯ 3.60       .00886 -.05487 
วิทยาการจัดการ 3.59        -.06373 
พยาบาลศาสตร์ 3.65         
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จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามคณะ งานสถานที่ 
สภาพแวดล้อมและการบริการต่าง ๆ พบว่า ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์แตกต่างกับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแตกต่างกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต่างกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ 
 
ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามคณะ 
งานสถานที่ สภาพแวดล้อมและการบริการต่าง ๆ  

คณะ   ครุ
ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

วิทยาการ
จัดการ 

พยาบาล
ศาสตร์ 

ครุศาสตร์ 3.98  .60080* .54592* .37668* .23062 .50983* .51869* .45496* 
วิทยาศาสตร์ฯ 3.43   -.05488 -.22412 -.37018* -.09096 -.08211 -.14584 
วิศวกรรมศาสตร์ฯ  2.71    -.16924 -.31530 -.03609 -.02723 -.09096 
เทคโนโลยีการเกษตร 3.23     -.14606 .13315 .14201 .07828 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.62      .27922* .28807* .22434 
มนุษยศาสตร์ฯ 2.94       .00886 -.05487 
วิทยาการจัดการ 3.18        -.06373 
พยาบาลศาสตร์ 3.40         

จากตารางที่ 12 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามคณะ งานสถานที่ 
สภาพแวดล้อมและการบริการต่าง ๆ พบว่า ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์แตกต่างกับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแตกต่างกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต่างกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
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ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามคณะ 
ในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

คณะ   ครุ
ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

วิทยาการ
จัดการ 

พยาบาล
ศาสตร์ 

ครุศาสตร์ 4.09  .5697* 1.26312* .74605* .35817 1.03413* .79580* .51046* 
วิทยาศาสตร์ฯ 3.52   .71615* .19909 -.18880 .48717* .24884 -.03651 
วิศวกรรมศาสตร์ฯ  3.36    -.51707* .90495* .22899 -.46732* -.75266* 
เทคโนโลยีการเกษตร 3.63     -.38789 .28808. .04975 -.23560 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.80      .67597* .43763* .15229 
มนุษยศาสตร์ฯ 3.41       -.23833* -.52368* 
วิทยาการจัดการ 3.50        -.28535 
พยาบาลศาสตร์ 3.63         

จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามคณะ ในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดี พบว่า ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์แตกต่างกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแตกต่าง
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแตกต่างกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะวิทยาการจัดการ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิทยาการจัดการ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แตกต่างกับคณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์ 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษา

ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 14 การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัด

การศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 
2561 จ าแนกตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 

                (n=500) 

งานที่ให้บริการ 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

(GPA) 

Mean S.D. F Sig. 

1. งานกิจการนักศึกษา ไม่เกิน 1.99 3.09 1.573 2.984* .019 

 2.00 – 2.50 3.67 .583   

 2.51 – 3.00 3.61 .682   

 3.01 – 3.50 3.52 .661   

 3.51 – 4.00 3.52 .715   

2. งานการเงิน ไม่เกิน 1.99 3.15 1.605 2.881* .022 

 2.00 – 2.50 3.67 .618   

 2.51 – 3.00 3.49 .792   

 3.01 – 3.50 3.48 .681   

 3.51 – 4.00 3.38 .859   

3. งานสถานที่ 
สภาพแวดล้อม 

ไม่เกิน 1.99 
3.08 1.605 4.382* .002 

   และการบริการต่าง ๆ 2.00 – 2.50 3.75 .558   

 2.51 – 3.00 3.66 .610   

 3.01 – 3.50 3.62 .697   

 3.51 – 4.00 3.67 .558   

4. งานบริการศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

ไม่เกิน 1.99 
2.63 1.823 1.749 .138 

 2.00 – 2.50 3.28 .972   

 2.51 – 3.00 3.20 .924   
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งานที่ให้บริการ 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

(GPA) 

Mean S.D. F Sig. 

 3.01 – 3.50 3.17 .900   

 3.51 – 4.00 3.14 1.096   

รวมงานทั้งหมด ไม่เกิน 1.99 3.01 1.538 4.302* .002 

 2.00 – 2.50 3.64 .508   

 2.51 – 3.00 3.54 .605   

 3.01 – 3.50 3.50 .558   

 3.51 – 4.00 3.50 .565   

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 จากตารางที่ 14 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน ยกเว้นด้านงานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงน าค่าเฉลี่ยของความแตกต่างมา
ทดสอบความแตกต่างรายคู่และระบุความแตกต่างด้วยวิธีของ LSD ปรากฏผลดังตารางที่ 15 – 18 
 
ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) งานกิจการนักศึกษา 

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPA) 

  ไม่เกิน 1.99 2.00 – 2.50 2.51 – 3.00 3.01 – 3.50 3.51 –4.00 

ไม่เกิน 1.99 3.09  -.57279* -.51564* -.42600* -.42974 
2.00 – 2.50 3.67   .05716 .14679 .14306 
2.51 – 3.00 3.61    -.08964 -.00374 
3.01 – 3.50 3.52     .00374 
3.51 – 4.00 3.52      

จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPA) ของงานกิจการนักศึกษา พบว่า ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ไม่เกิน 1.99 แตกต่างกับผู้ที่มีผลการเรียน
ระหว่าง 2.00 – 2.50, 2.51 – 3.00 และ 3.01 – 3.50  
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ตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) งานการเงิน 

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPA) 

  ไม่เกิน 1.99 2.00 – 2.50 2.51 – 3.00 3.01 – 3.50 3.51 –4.00 

ไม่เกิน 1.99 3.15  -.52126* .34228 -.32871 -.23203 
2.00 – 2.50 3.67   .17898* .19255* .28924 
2.51 – 3.00 3.49    .01357 .11026 
3.01 – 3.50 3.48     -.01357 
3.51 – 4.00 3.38      

จากตารางที่ 16 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPA) ของงานการเงิน พบว่า ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ไม่เกิน 1.99 แตกต่างกับผู้ที่มีผลการเรียนระหว่าง 
2.00 – 2.50 ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.00 – 2.50 แตกต่างกับผู้ที่มีผลการเรียนระหว่าง 2.51 – 
3.00 และ 3.01 – 3.50  
 
ตารางที่ 17 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) งานสถานที สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ  

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPA) 

  ไม่เกิน 1.99 2.00 – 2.50 2.51 – 3.00 3.01 – 3.50 3.51 –4.00 

ไม่เกิน 1.99 3.08  -.67527* -.58482* -.54147* -.59275* 
2.00 – 2.50 3.75   .09093 .13429 .08300 
2.51 – 3.00 3.66    .04335 -.00793 
3.01 – 3.50 3.62     -.05128 
3.51 – 4.00 3.67      

จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPA) ของงานสถานที สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ พบว่า ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ไม่เกิน 1.99 
แตกต่างกับผู้ที่มีผลการเรียนระหว่าง 2.00 – 2.50, 2.51 – 3.00, 3.01 – 3.50 และ 3.51 – 4.00 
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ตารางที่ 18 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPA) 

  ไม่เกิน 1.99 2.00 – 2.50 2.51 – 3.00 3.01 – 3.50 3.51 –4.00 

ไม่เกิน 1.99 3.01  -.63087* -.53458* -.48939* -.49639* 
2.00 – 2.50 3.64   .09629 .14149 .13448 
2.51 – 3.00 3.54    .04519 .03819 
3.01 – 3.50 3.50     -.00700 
3.51 – 4.00 .350      

จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนกตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPA) ในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี พบว่า ผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ไม่เกิน 1.99 แตกต่างกับผู้ที่มีผล
การเรียนระหว่าง 2.00 – 2.50, 2.51 – 3.00, 3.01 – 3.50 และ 3.51 – 4.00 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ.2561 2) น าผลที่ได้มาพัฒนานโยบาย วางแผนและพัฒนาการให้บริการของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คือ นักศึกษาศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิตศึกษา ภาค
ปกติและภาคนอกเวลาปกติ จ านวน 14,453 คน (แหล่งข้อมูล : ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(MIS) ข้อมูลวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 500 คน 
เนื่องจากประชากรที่ศึกษาเป็นกลุ่มที่มีจ านวนแน่นอน (Finite Population) จึงใช้สูตร Yamane (1973 : 
887, อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 2550 : 135) โดยมีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 
0.05  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ( Questionnaires) ทั้งปลายเปิดและปลายปิด ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 1) ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนข้อค าถาม 3 ข้อ 
2) ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แบ่งเป็น 3 งานได้แก่ งานกิจการ
นักศึกษา งานการเงิน งานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ จ านวน
ข้อค าถามทั้งหมด 38 ข้อ 3) ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น ามาสรุปผลดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการศึกษาทั้งหมด 500 คน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน 470 คน คิดเป็นร้อยละ 94.0  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 เป็นนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.51 
– 3.00 จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 

จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการศึกษาทั้งหมด 500 คน พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ (  = 3.54) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 งาน เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ งานงานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ  (  = 3.66) รองลงมาคือ 
งานกิจการนักศึกษา ( = 3.59) งานการเงิน ( = 3.55) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 1 งานได้แก่
งานบริการศนูย์คอมพิวเตอร์ ( = 3.20) 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดี 
ผลการส ารวจข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจ าปีการศึกษา 2561 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
งานกิจการนักศึกษา ผลการส ารวจข้อเสนอแนะ พบว่า มีประเด็นปัญหาและควรปรับปรุง ดังนี้ 

1. ควรท าประกาศแจ้งนักศึกษาให้ทราบ หากมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนสอนของ
นักศึกษา 

งานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ ผลการส ารวจข้อเสนอแนะ พบว่า มีประเด็น
ปัญหาและควรปรับปรุง ดังนี้ 
  1.ควรปรับเปลี่ยนห้องเรียน อาคารวิทยาภิรมย์ เนื่องจากแอร์เสียท างานไม่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะอากาศร้อน ออกซิเจนน้อย ขาดอากาศท าให้รู้สึก
ไม่พร้อมที่จะเรียนหรือไม่มีสมาธิในการเรียน 
 งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผลการส ารวจข้อเสนอแนะ พบว่า มีประเด็นปัญหาและควรปรับปรุง 
ดังนี้ 

1. เทคโนโลยีพัฒนามากข้ึน ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัย 
2. ควรปรับปรุงด้านระบบต่างๆให้มีความรวดเร็วและการบริการให้ดีกว่านี้ 
3. ควรแก้ไขระบบมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและรวดเร็วกกว่านี้ การเข้าระบบ wifi ให้มีความ

เสถียร 

ความแตกต่างของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561  

จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการศึกษาทั้งหมด 500 คน โดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ พบว่า 
ภาคการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน ยกเว้นด้าน
งานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ  หากคณะแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน จึงน าค่าเฉลี่ยของความแตกต่างมาทดสอบความแตกต่างรายคู่และระบุความ
แตกต่างด้วยวิธีของ LSD และหากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน ยกเว้นด้านงานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ในการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิ จัย และ
สมมติฐานการวิจัยแต่ละข้อต่อไปนี้  

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 

 นักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 โดยความพึงพอใจ 3 งาน งานอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้งานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ  งานกิจการนักศึกษา งานการเงิน และมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 1 งานได้แก่ งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์  ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถ
อธิบายได้ว่า ผู้รับบริการมีความรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้รับการให้บริการบรรลุวัตถุประสงค์หรือความคาดหวังที่
ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของค าว่า ความพึงพอใจ (รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และคณะ
,2548) ที่ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีแต่ละบุคคลแสดงออกถึงความยินดีจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ หรือการบริโภคสินค้าซึ่งคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับนั้นเท่ากับหรือสูงกว่าระดับความคาดหวังของ
คนๆ นั้นในทางตรงกันข้ามถ้าผลจากการใช้สินค้าหรือการได้รับบริการนั้นต่ ากว่าค่าความคาดหวัง บุคคลนั้น
ย่อมจะเกิดความไม่พอใจ 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายงานพบว่า งานกิจการ
นักศึกษา งานการเงิน และงานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ มีปัจจัยที่มีค่าความพึงพอใจในระดับปานกลางได้แก่ 
การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ความสุขภาพ เต็มในให้บริการในการบริการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ (พิมล 
เมฆสวัสดิ์ ,2550) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการประกอบด้วย ผู้ ให้บริการ 
ผู้ด าเนินการจะต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของ
ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ โดยในการก าหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการจะต้องค านึงถึง
ผู้รับบริการหรือผู้ใช้เป็นส าคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมการให้บริการและน าเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการความสนใจ
เอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ และปัจจัยความเพียงพอ เหมาะสมของสถานที่ในจุดรับ
บริการนักศึกษา มีค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ (พิมล เมฆสวัสดิ์ ,2550) กล่าวว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วยคือ ผู้ให้บริการ ผู้ด าเนินการจะต้องตระหนักถึง
ตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับริการหรือผู้ใช้โดยจะต้องมองหา
สถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอ
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และต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ในทุกด้าน กระบวนการบริการ ผู้ด าเนินการ
ต่างๆมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว และความสามารถ
ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการน าบุคลากรเทคโนโลยีเข้า
มาร่วมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ และประสิทธิผลที่เกิดข้ึน ต่อผู้รบับริการหรือผู้ใช้ 

2. ความแตกต่างของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561  

 สมมติฐานข้อที่ 1 ภาคการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ภาคการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน ดังนั้น ส านักงานอธิการบดีสามารถก าหนดนโยบายต่าง ๆ หรือ
แนวทางการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางเดียวกัน ต่อการให้บริการทั้งนักศึกษา
ภาคปกติและนักศึกษานอกเวลาปกติ ยกเว้นงานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่าง ๆ นักศึกษาภาค
ปกติและนักศึกษานอกเวลาปกติ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากความคาดหวังของนักศึกษา
ภาคนอกเวลาปกติอาจมากกว่านักศึกษาภาคปกติ เนื่องจากเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีอายุสูงกว่า จึงท าให้ต้องการ
ความสะดวกสบายด้านกายภาพมากกว่านักศึกษาภาคปกติ ดังนี้ ส านักงานอธิการบดีอาจจัดห้องเรียน หรือ
ส่วนการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ 

สมมติฐานข้อท่ี 2 คณะแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า คณะแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยเฉพาะความพึงพอใจของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ส่วนใหญ่มีความ
แตกต่างกับคณะอ่ืน ๆ อย่างมาก เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคณะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้าน แต่ละศาสตร์
เน้นการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน จึงอาจมีความต้องการในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ 
ของส านักงานอธิการบดี อาจต้องมีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการ
ให้บริการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละคณะ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) แตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยเฉพาะความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มที่มี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่เกิน 1.99 ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) อ่ืน ๆ 
อย่างมาก ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ของส านักงานอธิการบดี อาจต้องเพ่ิมการให้บริการที่แตกต่างจากนักศึกษา
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ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) อ่ืน ๆ เช่น ชี้แจง แนะน าขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ โดยละเอียดกว่าปกติ 
เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด ยกเว้นงานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษา
ในปัจจุบันเป็นกลุ่มเจเนอร์เรชั่นเดียวกัน คือ กลุ่มเจเนอร์เรชั่นวาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี 
จึงท าให้มีความต้องการด้านเทคโนโลยีเหมือนกัน 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. จากจากผลการวิจัย พบว่า การให้บริการจากเจ้าหน้าที่  ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผู้บริหาร ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ เช่น ก าชับเรื่องการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
กิริยามารยาทในการให้บริการควรสุภาพละอ่อนโยนเหมาะสมต่อการให้บริการ เต็มใจในการให้บริการโดยไม่
เลือกปฏิบัติ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

2. จากผลการวิจัย พบว่า งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ มีค่าความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยปัจจัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย แบบ Wireless สามารถให้บริการครอบคลุม
ทั่วถึง เป็นปัจจัยที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารควรมีแผนการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน
เทคโนโลยี สถานที่ บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวก ฯลฯ 

3. ควรมีการน าผลการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2561 ไปก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นรูปธรรม 

4. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบริการ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ท างานของส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ประวัติคณะวิจัย 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายนเรนทร  อมรจุติ (หัวหน้าวิจัย)  

วัน เดือน ปีเกิด  11  มิถุนายน  2512 

สังกัด  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  

สถานที่ท างาน ที่อยู่ 38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  

โทรศัพท์ 032-708-603 

โทรศัพท์ (บ้าน) - 

โทรศพัท์ (มือถือ) 081-9865211  
E-mail    Narenthorn.amo@mail.pbru.ac.th 

 
ประวัติการศึกษา  

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

- พาณิชยการจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ  
ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- พาณิชยการจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 
ปวช.สาขาบัญชี 

 
ประวัติการท างาน 
ปี 2534 – 2536  บริษัท เดอะอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด ต าแหน่ง โปรแกรมเมอร์ 

 ปี 2537 – 2540  บริษัท สยามพาร์ท จ ากัด ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 ปี 2542 – ปัจจุบัน  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

 ผลงานวิจัย 
 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องรดน  าอัตโนมัติ AUTOMATIC  SPRINK
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2. ชื่อ – ชื่อสกุล นายธีรวัฒน์  เสนะโห (นักวิจัยร่วม) 
 วัน เดือน ปีเกิด   26  กุมภาพันธ์  2527 
 สังกัด  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
 สถานที่ท างาน ที่อยู่ 38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  

โทรศัพท์ 032-708-603 

 โทรศพัท์ (บ้าน) 032-454-333 
 โทรศพัท์ (มือถือ) 084-1177719 
 E-mail    ts_missine06@hotmail.com 
 

ประวัติการศึกษา  
- มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) 
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 
- โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 
ประวัติการท างาน 
 ปี 2550-ปัจจุบัน  เข้าท างานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
 

ผลงานวิจัย 
1. การพัฒนาระบบกระแสงานเพ่ือการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ

รายจ่าย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ  2558 จังหวัด
เพชรบุรี 

3. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2558 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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3. ชื่อ – ชื่อสกุล นางสุชาดา  กนกชัชวาล (นักวิจัยร่วม) 
 วัน เดือน ปีเกิด   25 พฤศจิกายน  2528 
 สังกัด  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
 สถานที่ท างาน ที่อยู่ 38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  

โทรศัพท์ 032-708-603 

 โทรศัพท์ (บ้าน) 032-446-113 
 โทรศพัท์ (มือถือ) 061-604-1306 
 E-mail    suchada.eang@gmail.com 
  
 ประวัติการศึกษา  

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  
ปวส. สาขาการเลขานุการ 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  
ปวช. สาขาการเลขานุการ 

ประวัติการท างาน 
ปี 2551-2556 เริ่มเข้าท างานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
ปี 2556-ปัจจุบัน สอบเข้าบรรจุต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน สังกัดกองนโยบายและ

แผน ส านักงานอธิการบดี 
 

ผลงานวิจัย 
1. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553-2561 
2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2558 จังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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4. ชื่อ – ชื่อสกุล นายอภิวัฒน์  พานทอง (นักวิจัยร่วม) 
 วัน เดือน ปีเกิด   5 กุมภาพันธ์  2527 
 สังกัด  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
 สถานที่ท างาน ที่อยู่ 38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  

โทรศัพท์ 032-708-603 

 โทรศพัท์ (บ้าน) - 
โทรศพัท์ (มือถือ) - 
E-mail    - 

 
ประวัติการศึกษา 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย) 

 
ผลงานวิจัย              

1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2558 จังหวัด
เพชรบุรี 

2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ  2558 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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5. ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวฐิติรัตน์  ชะเอม (นักวิจัยร่วม) 
 วัน เดือน ปีเกิด   21 ตุลาคม  2533 
 สังกัด  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
 สถานที่ท างาน ที่อยู่ 38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  

โทรศัพท์ 032-708-603 

 โทรศพัท์ (บ้าน) 032-771-015 
 โทรศพัท์ (มือถือ)  082-363-2128 
 E-mail    chaaim.cp@gmail.com 
  
 ประวัติการศึกษา  

- มหาวิทยาลัยศิลปากร   
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

 
ประวัติการท างาน 
ปี 2556-2557 บริษัท ฟิวเจอร์อโกร แอนด์ เฮลท์ตี  แคร์ จ ากัด ต าแหน่ง ประสานงานฝ่ายขาย 
ปี 2557-2560 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบ าบัด ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  
ปี 2560-ปัจจุบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกอง

นโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
 

ผลงานวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อผู้ที่ใช้บริการร าแก้บน ท้าวมหาพรหม  ณ ศาลโรงแรม

เอราวัณ (พ.ศ.2555) 
2. การพัฒนาคุณภาพการบริการ กันยาคลินิกกายภาพบ าบัด  (พ.ศ.2558) 
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6. ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวจุฬาลักษณ์ วิทูประพัทธ์ (นักวิจัยร่วม) 
 วัน เดือน ปีเกิด   29  ธันวาคม  2531 
 สังกัด  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
 สถานที่ท างาน ที่อยู่ 38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  

โทรศัพท์ 032-708-603 

 โทรศพัท์ (บ้าน) 032-426-366 
 โทรศพัท์ (มือถือ)  080-263-6515 
 E-mail    chulalak.vit@mail.pbru.ac.th 
  
 ประวัติการศึกษา  

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
การวางผังเมืองบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 
ประวัติการท างาน   

  ปี 2556-2558       บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด มหาชน 
   ต าแหน่ง ครีเอทีฟกราฟฟิค ดีไซน์เนอร์ 
 ปี 2560-2561       แสนสิริ จ ากัด มหาชน ต าแหน่ง นักการตลาด  
 ปี 2562-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกอง

นโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
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7. ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวณัฐจิรา   หวังดี (นักวิจัยร่วม) 
 วัน เดือน ปีเกิด   18  พฤษภาคม  2536 
 สังกัด  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
 สถานที่ท างาน ที่อยู่ 38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  

โทรศัพท์ 032-708-603 

 โทรศัพท์ (บ้าน) - 
 โทรศัพท์ (มือถือ)  081-1902208 
 E-mail    natjira.w@outlook.com 
  
 ประวัติการศึกษา  

- มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร  

- มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์    
วิทยาศาสตรมหามหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ประวัติการท างาน   
  ปี  2558-2562      ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส านักอาหาร 
 ปี 2562-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกอง

นโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
 

ผลงานวิจัย 
1. ผลของสีและอุณหภูมิต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินของน  าเม่า (พ.ศ.2557) 
2. การลดปัญหาการพบจุลินทรีย์ในโซ่อุปทานนมโรงเรียนกรณีศึกษาสหกรณ์โคนม 
 (พ.ศ.2561) 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 135 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

ต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 

 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้มุ่งส ารวจ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของ

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผลการส ารวจจะใช้เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานอธิการบดี จึงขอให้นักศึกษาทุกท่าน โปรดท า
เครื่องหมาย  และเติมข้อความในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น/ความรู้สึกของท่านมากที่สุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. นักศึกษา 
 ภาคปกติ      ช้ันปีท่ี 2  ภาคนอกเวลาปกติ      ระดับปริญญาตรี (กศ.บป.) 

 ช้ันปีท่ี 3   ระดับปรญิญาโท 
 ช้ันปีท่ี 4   ระดับปรญิญาเอก 
 ช้ันปีท่ี 5   ระดับป.บณัฑิตศึกษา 

สาขาวิชา ..................................................................................................................................... 
2. คณะ 

   ครุศาสตร ์       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม   เทคโนโลยีการเกษตร   
  เทคโนโลยีสารสนเทศ     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  วิทยาการจัดการ       พยาบาลศาสตร ์

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 
      ไม่เกิน 1.99      2.00 - 2.50 
  2.51 – 3.00      3.01 – 3.50 
  3.51 – 4.00 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ประเด็น 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ก. งานกิจการนกัศึกษา      
     1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาท่ีมีระบบ ยุติธรรม และให้ทุกคนเท่าเทียม      
     2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนานักศึกษา      
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ประเด็น 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. การแจ้งข่าวสาร/ข้อมูลเกี่ยวกบักิจการนักศึกษาอย่างท่ัวถึง หลายช่องทางและ
สม่ าเสมอ 

     

     4. การบริการของเจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักศึกษา มีความสุภาพ เต็มใจให้บริการ      
     5. เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาให้ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์      
     6. สถานท่ีในจุดรับบริการนักศึกษา ท่ีเพียงพอ และเหมาะสมในการรับบริการ      
ข. งานการเงิน      

7. การให้บริการด้านการเงินเป็นระบบ มีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม      
8. เจ้าหน้าท่ีการเงินมีความรูเ้กี่ยวกับระเบียบการเงิน การคลังที่ถูกตอ้ง แม่นย า      
9. มีความสะดวกในการช าระเงิน      
10. การบริการของเจ้าหน้าท่ีการเงิน สุภาพ เต็มใจให้บริการ      
11. เจ้าหน้าท่ีให้บริการเต็มเวลาราชการ      
12. สถานท่ีในจุดรับบริการนักศึกษา ที่เพียงพอ และเหมาะสมในการรับบริการ      

ค. งานสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการต่างๆ      
13. ขนาดห้องเรียนและห้องปฏิบตัิการต่อจ านวนนักศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ      
14. ห้องเรียนทันสมัย มสีื่อโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เช่น 

คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์  
     

15. โต๊ะ เก้าอี้มีสภาพดีและเพยีงพอ      
16. สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ มีความ

เหมาะสม 
     

17. ความเป็นระเบยีบและความสะอาดภายในห้องเรียน      
18. การส่งเสรมิให้นักศึกษามสี่วนร่วมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น   ปิด-

เปิดไฟ/เครื่องปรับอากาศ การใช้ลิฟท์ การรักษาความสะอาด เป็นต้น 
     

19. ระบบน้ าประปา มีความสะดวก พร้อมใช้งาน      
20. ระบบไฟฟ้า มีความสะดวก พร้อมใช้งาน      
21. การให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยของ รปภ. มีความสุภาพและมีคณุภาพ      
22. การจัดบริการน้ าดื่มมีความสะดวกและจ านวนเพียงพอ      
23. การบริการสถานท่ีออกก าลังกายมีความเพียงพอ      
24. โรงอาหารจัดบริการได้ถูกสุขลักษณะ      
25. โรงอาหารมีอาหารหลากหลายและเพยีงพอให้บริการ      
26. โรงอาหารมีจ านวนที่น่ังรับประทานอาหารที่เพียงพอ      
27. ราคาอาหารมีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ      
28. การบริการไปรษณีย์ในมหาวทิยาลัยมีความสะดวก เหมาะสม      
29. ธนาคารและบริการเอทีเอ็มในมหาวิทยาลยัมีความสะดวก เหมาะสม ได้มาตรฐาน      
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ประเด็น 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

30. การบ ารุงรักษาและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม       
31. แม่บ้านท าความสะอาด ปฏิบตัิหน้าที่ท าให้ห้องเรียน ห้องน้ าและอาคารมรีะเบียบ 

สะอาด 
     

ข. งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์      
32. ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลัย      
33. ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

อย่างต่อเนื่อง 
     

34. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย แบบ Wireless สามารถให้บริการ
ได้ครอบคลุมทั่วถึง 

     

35. ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (account login)      
36. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทันสมัย พร้อมใช้งาน      
37. การบริการของเจ้าหน้าท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์ สภุาพ เตม็ใจให้บริการ      
38. เจ้าหน้าท่ีให้ความรู้ และตอบค าถามพร้อมแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ได้เหมาะสม รวดเร็ว 
     

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของส านักงานอธิการบดี 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบคุณ 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุี 


	พี่หมาด 2

