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สารจากอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เป็นหน่วยงานส�ำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ร ะบบ                        
เพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและ
น�ำพามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ คือแนวทางในการด�ำเนินงาน
ที่บุคลากรของส�ำนักงานอธิการบดีทุกคนยึดมั่น ทั้งนี้  เพื่อส่งผล
ให้การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ท่ า น                          
ทีใ่ ห้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันท�ำหน้าทีข่ องตนเองอย่างสุด
ความสามารถ จนท� ำ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า                  
มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง ผลงานอั น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์                        
ในรายงานประจ�ำปี 2561 เล่มนี้ ขอชื่นชมและขอเป็นก�ำลังใจ       
ให้ทุกท่านมุ่งมั่นตั้งใจในการท�ำงานต่อไป เพื่อให้มหาวิทยาลัย           
เกิดการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการเป็น “ที่พึ่งของท้องถิ่น”
ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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สารจากผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานที่ ตั้ ง โดยประกาศกระทรวง ได้ แ ก่              
กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนา
นักศึกษา และหน่วยงานที่ต้ังโดยประกาศมหาวิทยาลัย ได้แก่    
กองกิ จ การพิ เ ศษ กองคลั ง กองประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา          
กองวิเทศสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
และส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการสนับสนุน       
ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีระบบเพื่อพัฒนาการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
รายงานประจ� ำ ปี 2561 ได้ ร วบรวมและน� ำ เสนอผล           
การด� ำ เนิ น งานที่ โ ดดเด่ น ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
อธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น มาตลอดปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561               
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ส�ำนักงานอธิการบดี
ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและบุคลากรของส�ำนักงานอธิการบดีทกุ ท่าน
ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ทุ ่ ม เทก� ำ ลั ง กายและสติ ป ั ญ ญา ในการ                
ด�ำเนินงานทุก ๆ ภารกิจจนส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอมา  

(นางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
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ประวัติส�ำนักงานอธิการบดี

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาจกล่าวได้ว่ามีวิวัฒนาการ              
มาจากฝ่ายธุรการวิทยาลัยครูนครราชสีมา กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา
ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2502 นายสุรินทร์          
สรสิริ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยครูนครราชสีมา ในฐานะผู้อ�ำนวยการชั้นพิเศษคนแรกของวิทยาลัย  
ได้ปรับปรุงระบบการบริหารงานของวิทยาลัยใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยออกเป็น         
9 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทะเบียน                       
ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายกิจกรรม ในจ�ำนวน 9 ฝ่ายนี้แบ่งออกเป็น          
9 แผนก 14 หมวดวิชา และโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียน
ฝ่ายธุรการมีหวั หน้าฝ่าย (นายส�ำรอง สุขโข) เป็นผูบ้ ริหารงานในฝ่าย แบ่งออกเป็น 4 แผนก
คือ แผนกสารบรรณ แผนกพัสดุครุภัณฑ์ แผนกยานพาหนะ และแผนกวิชาทหาร การบริหารงาน
ในระบบ 9 ฝ่าย ใช้มาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 นายสนอง สิงหะพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการ          
คนต่อมาได้ปรับปรุงระบบการบริหารใหม่โดยยุบ 9 ฝ่าย ให้เหลือเพียง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย                
ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายปกครอง ซึง่ ฝ่ายธุรการแบ่งออกเป็น 7 แผนก คือ แผนกสารบรรณ
แผนกการเงิน แผนกยานพาหนะ แผนกพัสดุครุภัณฑ์ แผนกอาคารสถานที่ แผนกวิชาทหาร        
แผนกทะเบียนราษฎร
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รูปแบบการบริหารวิทยาลัยในระบบ 3 ฝ่าย ใช้มาจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2517           
วิทยาลัยครูนครราชสีมาได้เริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานใหม่ให้เหมาะสม               
กับสภาพของวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นายพจน์ ธัญญขันธ์ ผู้อ�ำนวยการและ        
อธิการวิทยาลัยครูนครราชสีมาสมัยนั้น ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารวิทยาลัยใหม่
เพือ่ เป็นพืน้ ฐาน น�ำไปสูร่ ะบบการบริหารสถาบันผลิตครูระดับปริญญา ซึง่ จะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป โดยกระจายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบออกเป็น 9 ฝ่าย เริ่มใช้ในต้นปีการศึกษา
2518 ประกอบด้วย ส�ำนักงานเลขานุการวิทยาลัย ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายทะเบียนและระเบียน
ผลการศึ ก ษา ฝ่ า ยวิ ช าการ ฝ่ า ยบริ ก ารการศึ ก ษาและนิ เ ทศการสอน ฝ่ า ยวิ จั ย การศึ ก ษา                    
ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายปกครองและสวัสดิการ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ในจ�ำนวน 9 ฝ่ายนี้ แยกออกเป็น
14 หมวดวิชา และ 45 แผนก ซึ่งส�ำนักงานเลขานุการวิทยาลัย ได้แบ่งออกเป็น 10 แผนก คือ
แผนกสารบรรณ แผนกการเงิน แผนกพัสดุครุภณ
ั ฑ์ แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกทะเบียนข้าราชการ
และลูกจ้าง แผนกยานพาหนะ แผนกวิชาทหาร แผนกเอกสารการพิมพ์ แผนกการไปรษณีย์         
แผนกแผนงานและงบประมาณ
การเปลี่ยนรูปแบบจากธุรการเป็นส�ำนักงานเลขานุการวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2517 เป็นการ
วางรากฐานใหม่ เพื่อก้าวไปสู่พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูอย่างเป็นขั้นตอน เหตุผลประการส�ำคัญ
ที่วิทยาลัยจ�ำเป็นต้องปรับปรุงระบบการบริหารงานใหม่นั้น นายพจน์ ธัญญขันธ์ อธิการวิทยาลัย
ครูนครราชสีมา ขณะนั้นกล่าวว่า.... ในยุคปัจจุบันนี้ภารกิจหน้าที่ของวิทยาลัยครูได้เพิ่มพูนขึ้น      
ทั้งในด้านปริมาณและความสลับซับซ้อน ประกอบกับมีมูลเหตุแปลกใหม่ที่จ�ำเป็น บังเกิดขึ้น         
นานาประการ สิ่งเหล่านี้ยังมีผลกระทบต่อระบบโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยที่เคย              
มีมาแต่เดิม ก่อให้เกิดความขลุกขลัก ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงมีความจ�ำเป็นต้องปฏิรูป
ระบบโครงสร้างดังกล่าวเสียใหม่....อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานตามแผนโครงสร้างนี้จะต้องมี
ลั ก ษณะเป็ น การชั่ ว คราวเท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ เพราะเมื่ อ วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การก� ำ หนดให้ เ ข้ า อยู ่ ใ น                    
พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2518 แล้ว ระบบการบริหารงานอื่น ๆ ของวิทยาลัยจ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายที่บังคับใช้นั้น
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ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ในราชกิจจานุเบกษา   
ฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 48 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ตามมาตรา 7(1) แห่งพระราช
บัญญัติฉบับนี้ บัญญัติว่าวิทยาลัยแต่ละแห่ง ตามมาตรา 8 การแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครู
การแบ่ ง แผนกในส� ำ นั ก อธิ ก าร ให้ ท� ำ เป็ น ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ต่ อ มากระทรวง          
ศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาครูนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 โดยให้วิทยาลัยครูนครราชสีมา แบ่งส่วนราชการ ดังนี้ ส�ำนักงานอธิการ
คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้แบ่ง
แผนกในส�ำนักงานอธิการ ดังนี้ แผนกธุรการ แผนกแผนงานและประเมินผล แผนกการเงิน           
แผนกพั ส ดุ แผนกทะเบี ย นและวั ด ผล แผนกบริ ก ารทางการศึ ก ษา แผนกหอสมุ ด แผนก                    
โสตทัศนศึกษา แผนกแนะแนว แผนกสวัสดิการ แผนกอนามัยและสุขาภิบาล แผนกอาคาร           
สถานที่ ส�ำนักงานอธิการวิทยาลัยครูนครราชสีมา จึงถือก�ำเนิดเป็นครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน                  
พ.ศ. 2519
ส�ำนักงานอธิการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ด�ำเนินการมาได้ประมาณ        
9 ปี ได้มีตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ เล่มที่ 101 ข้อ 9 ตอนที่ 144 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ขึ้นตามมาตรา 4            
แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับนีใ้ ห้ยกเลิกในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยครู พ.ศ. 2518
และก�ำหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส�ำนักงานอธิการ คณะวิชา และหน่วยงานที่เรียกชื่อ            
อย่างอื่นเพื่อส่งเสริมวิชาการ ส�ำนักงานอธิการอาจจะแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก โดยท�ำเป็นประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา รูปแบบการบริหารในส�ำนักงานอธิการ
ตามพระราชบัญญัติใหม่นี้จึงมีแผนจะเปลี่ยนแปลงไปจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม เพื่อก้าวไปสู่
ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยสมบูรณ์ โดยแบ่งส่วนราชการของส�ำนักงานอธิการออกเป็น             
11 ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ า ยสวั ส ดิ ก าร ฝ่ า ยอนามั ย และสุ ข าภิ บ าล ฝ่ า ยการเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยเอกสารการพิ ม พ์                                        
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี เ ดิ ม เป็ น หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู                 
พ.ศ. 2518 โดยมีการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้ก�ำหนดให้มีส�ำนักงาน       
อธิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ต่อมาเมือ่ วิทยาลัยครูได้มกี ารเปลีย่ นแปลงเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมาจึงก�ำหนดให้ส�ำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุน
กระบวนการบริหารและการบริการให้หน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน
ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และในปี พ.ศ. 2548 กระทรวง
ศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง จัดตัง้ ส�ำนักงานอธิการบดีขนึ้ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มปี ระกาศกระทรวง
แบ่งส่วนราชการในส�ำนักงานอธิการบดีออกเป็น 4 กอง ประกอบด้วย กองกลาง กองนโยบาย       
และแผน กองบริหารงานบุคคล และกองพัฒนานักศึกษา ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ        
แบ่งส่วนราชการในส�ำนักงานอธิการบดี จัดตัง้ กองคลัง กองประกันคุณภาพการศึกษา กองกิจการ
พิเศษ และกองวิเทศสัมพันธ์ เพิ่มเติม ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา             
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เห็นชอบให้จัดตั้งส�ำนักงาน
สภามหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าระดับกอง และตามโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน               
ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี และปัจจุบันได้เห็นชอบ
โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
พ.ศ. 2556-2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย   บุญศักดิ์
ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2557-2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงโต   เพ็ชรไพโรจน์
ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2558-2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ  โลห์วนิชชัย
ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2559-2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ   ลาภยิ่งยง
ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2561
อาจารย์ยศพร   การงาน
ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
(วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560-31 มกราคม พ.ศ. 2561)
ปัจจุบัน
นางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา)
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ปรัชญา

“ถูกต้อง โปร่งใส ฉับไว เต็มใจให้บริการ พัฒนางานอย่างมีระบบ”

อัตลักษณ์ของหน่วยงาน

“ขั้นตอนเด่นชัด ประหยัดเวลา”

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ		

1. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และพัฒนางานบริการให้มี
ประสิทธิภาพ
2. รักษาสิทธิประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
4. สร้าง ส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อบุคลากรในการท�ำงานอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
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ยุทธศาสตร์ 1

การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

ยุทธศาสตร์ 2

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์

1. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2. มีกระบวนการท�ำงานที่คล่องตัว รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
3. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในสายงานที่ปฏิบัติ
2. บุคลากรมีความสุขในการท�ำงานและมีความภักดี
ต่อองค์กร

กลยุทธ์

2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการสู่ความเป็น
2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
มืออาชีพ
2.3 สร้างแรงจูงใจและธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
1.2 น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
1.3 การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติงาน
1.4 ส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ านด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นกลไกให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการบริหารจัดการ
ที่ยั่งยืน
1.5 พัฒนาระบบก�ำกับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
งานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
1.6 การสร้างภาพลักษณ์เชิงรุกของส�ำนักงานอธิการบดี

โครงการ

1.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานในส�ำนักงาน
อธิการบดี
1.1.2 โครงการบูรณาการการบริหารความเสีย่ งกับพันธกิจหลัก
ของส�ำนักงานอธิการบดี
1.1.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร
1.2.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำนักงาน
อธิการบดี
1.3.1 โครงการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติงานเพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)
1.3.2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1.4.1 โครงการพัฒนาส�ำนักงานอธิการบดีในเชิงรุกเพื่อพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.5.1 การก�ำกับติดตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงงาน
1.6.1 โครงการสร้างภาพลักษณ์เชิงรุกของส�ำนักงาน
อธิการบดี

2.1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
2.1.2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
2.2.1 โครงการจัดอบรมประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่ต�ำแหน่งที่
สูงขึ้น
2.2.2 โครงการจัดอบรมการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
เข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
2.2.3 โครงการจัดอบรมการท�ำวิจยั เพือ่ เข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้
2.3.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
ตามหลักจรรยาบรรณ
2.3.2 โครงการสร้างความสุขในการท�ำงาน
2.3.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
2.3.4 โครงการส�ำนักงานอธิการบดีร่วมสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.3.5 โครงการส�ำนักงานอธิการบดีรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงสร้างองค์กร ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี

คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักงานอธิการบดี

กองคลัง

กองกิจการพิเศษ
กองบริหารงานบุคคล
กองประกันคุณภาพการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์
กองกลาง
โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่
และบริการ
กองนโยบายและเเผน
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่ตั้งโดยประกาศกระทรวง
หน่วยงานที่ตั้งโดยประกาศมหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักงานอธิการบดี

นางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ
ประธานกรรมการ

นายเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายราชัย  อัศเวศน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ ร.ต.ดร.สมพงศ์  แสงทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวปิยะฉัตร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ

ดร.โกสินทร์  ช�ำนาญพล
กรรมการ

ดร.ไสว   กันนุลา
กรรมการและเลขานุการ

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานอธิการบดี

6
16
2

1

5

4

3

1. นางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. ดร.ไสว   กันนุลา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
และผู้อ�ำนวยการกองกลาง
รองประธานกรรมการ

5. ดร.โกสินทร์  ช�ำนาญพล
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
และผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา  เข็มทอง
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ

3. อาจารย์เมธี   กีรติอุไร
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
รองประธานกรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ตราชู
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ

4. นายสุชานนท์   โนนยะโส
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
และรักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคคล
รองประธานกรรมการ

8. นางอารีรัตน์  แก่นกลาง
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองคลัง
กรรมการ
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14

17

9

9. อาจารย์ปิยะฉัตร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
10. นางปนัดดา   แก้วกูล
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองกิจการพิเศษ
กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา  เชิดจิระพงษ์
รักษาราชการแทนหัวหน้าส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ

12

10

8

15

7

12. นางศิริวรรณ  ติสันเทียะ
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการโครงการ
จัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
กรรมการ
13. นางสาวดวงใจ  ปานสันเทียะ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
14. นางมุกดา  วรแสน
หัวหน้างานเลขานุการและประชุม
กรรมการและเลขานุการ

13

11

15. นางนครินทร์  หระพูล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวประภาพร บัวงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางนิภาเพ็ญ  เสาวพันธ์		
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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จ�ำนวนบุคลากรส�ำนักงานอธิการบดี
ปริญญาเอก 3 คน

1.32%

ปริญญาโท 38 คน

16.67%

ปริญญาตรี 97 คน

42.54%

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 90 คน

39.47%

ส�ำนักงานอธิการบดี มีจ�ำนวนบุคลากรทั้งสิ้น  228  คน ดังนี้
ล�ำดับ                        สังกัด
จ�ำนวน
				
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
		

ส�ำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองกิจการพิเศษ
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารบุคคล
กองประกันคุณภาพการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์
โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รวม

3
25
39
17
9
22
4
14
7
85
3
228

                 วุฒิการศึกษา
ต�่ำกว่า
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
0
0
2
1
17
6
15
17
7
1
14
2
0
5
3
2
13
7
0
2
2
1
9.5
3
0
4
3
70
14
1
0
1
2
90
97
38

ป.เอก

รวม

1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3

3
25
39
17
9
22
4
14
7
85
3
228

*ข้อมูล  ณ  กันยายน  2561
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สภาพทางกายภาพของส�ำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน
ส�ำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองกิจการพิเศษ
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองประกันคุณภาพการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์
โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

อักษรย่อ
สนอ.
กก.
กกพ.
กค.
กนผ.
กบค.
กปศ.
กนศ.
กวส.
กอส.
สส.

สถานที่ตั้ง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 1
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว (อาคาร 15) ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4, 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4
อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34) ชั้น 2
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว (อาคาร 15) ชั้น 2
อาคารกองอาคารสถานที่และบริการ (อาคาร 37)
อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 3

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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งบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

533,337,730

191,582,750
35,352,260
45,965,360
156,230,490

เงินงบประมาณแผ่นดิน

14,590,600
31,374,760
เงินบ�ำรุงการศึกษา

เงินโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน

งบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทงบประมาณ

อนุมัติครั้งที่ 1

อนุมัติครั้งที่ 2

เงินงบประมาณแผ่นดิน

533,337,730

-

533,337,730

เงินบ�ำรุงการศึกษา

156,230,490

35,352,260

191,582,750

เงินโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน

31,374,760

14,590,600

45,965,360

รวม  (บาท)

720,942,980

49,942,860

770,885,840
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   รวมทั้งสิ้น

2,000,000

950,000

314,130

0

1,000,000

132,633,300

1,865,000

0

141,590,100

252,985,200

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ส�ำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย
โครงการจัดตั้ง
กองอาคารสถานที่ฯ
กองวิเทศสัมพันธ์
กองพัฒนานักศึกษา

กองประกันคุณภาพการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน

กองคลัง
กองกิจการพิเศษ
กองกลาง

ล�ำดับที่

หน่วยงาน

1

กองกลาง

2

กองกิจการพิเศษ

3

กองคลัง

4

อนุมัติครั้งที่ 1

รวม

950,000

950,000

2,000,000

2,000,000

132,633,300

132,633,300

กองนโยบายและแผน

314,130

314,130

5

กองบริหารงานบุคคล

252,985,200

252,985,200

6

กองประกันคุณภาพการศึกษา

1,000,000

1,000,000

7

กองพัฒนานักศึกษา

-

-

8

กองวิเทศสัมพันธ์

1,865,000

1,865,000

9

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ

141,590,100

141,590,100

10

ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

-

-

533,337,730

533,337,730

			

รวม  (บาท)
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11,658,315

1,820,567

1,205,000

2,020,100

5,800,622

2,913,166

11,730,040

138,023,180

16,097,760

เงินบ�ำรุงการศึกษา

ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ
กองพัฒนานักศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์

314,000

กองประกันคุณภาพการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน

อนุมัติครั้งที่ 1

กองคลัง
กองกิจการพิเศษ

อนุมัติครั้งที่ 2

กองกลาง
ล�ำดับที่

หน่วยงาน

1

กองกลาง

2

กองกิจการพิเศษ

3

กองคลัง

4

อนุมัติครั้งที่ 1

อนุมัติครั้งที่ 2

รวมทั้งสิ้น

15,934,500

163,260

16,097,760

314,000

-

314,000

110,122,880

27,900,300

138,023,180

กองนโยบายและแผน

4,104,922

1,695,700

5,800,622

5

กองบริหารงานบุคคล

2,020,100

-

2,020,100

6

กองประกันคุณภาพการศึกษา

1,205,000

-

1,205,000

7

กองพัฒนานักศึกษา

11,580,040

150,000

11,730,040

8

กองวิเทศสัมพันธ์

1,820,567

-

1,820,567

9

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ

6,215,315

5,443,000

11,658,315

10

ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2,913,166

-

2,913,166

156,230,490

35,352,260

191,582,630
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รวม  (บาท)

0

900,280

300,000

ส�ำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย
โครงการจัดตั้ง
กองอาคารสถานที่ฯ
กองวิเทศสัมพันธ์

0

808,800

6,808,630

1,731,050

35,144,300

เงินโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน

กองพัฒนานักศึกษา
กองบริหารงานบุคคล

50,000

222,300

กองประกันคุณภาพการศึกษา
อนุมัติครั้งที่ 1

กองนโยบายและแผน
กองคลัง

อนุมัติครั้งที่ 2

กองกิจการพิเศษ
กองกลาง
ล�ำดับที่

หน่วยงาน

1

กองกลาง

2

กองกิจการพิเศษ

3

กองคลัง

4

อนุมัติครั้งที่ 1

อนุมัติครั้งที่ 2

รวมทั้งสิ้น

222,300

-

222,300

50,000

-

50,000

23,368,200

11,776,100

35,144,300

กองนโยบายและแผน

3,994,130

2,814,500

6,808,630

5

กองบริหารงานบุคคล

808,800

-

808,800

6

กองประกันคุณภาพการศึกษา

-

-

-

7

กองพัฒนานักศึกษา

900,280

-

900,280

8

กองวิเทศสัมพันธ์

-

-

-

9

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ฯ

1,731,050

-

1,731,050

10

ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

300,000

-

300,000

31,374,760

14,590,600

45,965,360

		

รวม  (บาท)
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ผลการด�ำเนินงาน

22 รายงานประจ�ำปี 2561

ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ส�ำนักงานอธิการบดีได้มีการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แบ่งเป็น
2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการอ�ำนวยการ ประกอบด้วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดีเป็นประธาน รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
อธิการบดีเป็นรองประธาน และผู้อ�ำนวยการจากหน่วยงานภายในส�ำนักงานอธิการบดี เพื่อก�ำหนดนโยบาย พิจารณาแผน ก�ำกับ
ติดตามผลการด�ำเนินงาน 2) คณะกรรมการด�ำเนินงาน โดยรองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานอธิการบดีเป็นประธาน ผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
ภายในส�ำนักงานอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อรวบรวม จัดท�ำ  ติดตาม และเสนอแผนความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ              
อ�ำนวยการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา       
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก�ำหนดความเสี่ยงไว้ 3 ด้าน ตามบริบทของส�ำนักงานอธิการบดี ดังนี้
1. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย
2. ด้านงบประมาณ
3. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ทั้งนี้ ได้มีการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการก�ำกับ ติดตามทุก 6, 9 และ 12 เดือน และรายงานผล                    
ตามล�ำดับการบริหารต่อไป

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ผลการประเมินความเสี่ยง
Risk ID
1.

2.
3.

                      การประเมินความเสี่ยง
ก่อน
หลัง
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลัย
1.1  โจรกรรมทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย
ระดับสูง
ระดับสูง
1.2  ความเสียหายที่เกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
1.3  ความเสียหายที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน
ระดับสูง
ระดับสูง
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ระดับสูง
ระดับสูง
ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3.1  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับปานกลาง
ระดับต�่ำ
3.2  การแสวงหาผลประโยชน์จากรายได้และทรัพย์สิน
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
      ของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยง

จากผลการด�ำเนินงานตามประเด็นความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ถึงจะมีบางความเสี่ยงที่ระดับเท่าเดิม
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การจัดการความรู้ (KM)
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2                 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยมีเป้าประสงค์คอื บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถและเชีย่ วชาญในงานทีป่ ฏิบตั ิ โดยได้มกี าร
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส�ำนักงานอธิการบดี จัดท�ำแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
โดยมีความเห็นตรงกันในการก�ำหนดประเด็นการจัดการความรู้ไว้ 5 ประเด็น และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจเพื่อน�ำมาพัฒนางานที่ปฏิบัติอย่างอิสระ โดยจัดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of           
Practice- CoP) ดังนี้

1. การจัดท�ำรายงานการประชุม

CoP การจัดท�ำรายงานการประชุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดประชุมและการจัดท�ำรายงานการประชุม โดยมี
บุคลากรในส�ำนักงานอธิการบดีที่ปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมเข้าร่วม ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ คือ        
นางสาวศรัญญา ชูสกุล   หัวหน้างานประชุมและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส�ำนักงานอธิการบดี         
ซึง่ เป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญด้านงานประชุมและจัดท�ำรายงานการประชุมในสภามหาวิทยาลัย เป็นผูถ้ า่ ยทอดความรู้ จากนัน้ ได้มกี าร
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งการจัดประชุม ได้แก่ ประเภทการประชุม ระเบียบวาระการประชุม การเขียนจดหมายเชิญประชุม คุณสมบัติ
ของผู้จดและจัดท�ำรายงานการประชุมที่ดี เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม วิธีการจดรายงานการประชุม ขั้นตอนการท�ำงาน
“การจัดท�ำรายงานการประชุม” และบทบาทหน้าทีใ่ นการประชุม จากนัน้ ได้มกี ารจัดท�ำเป็นคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง การจัดท�ำรายงาน
การประชุม เผยแพร่ให้บุคลากรในส�ำนักงานอธิการบดีและผู้สนใจได้น�ำไปใช้ พบว่า มีหน่วยงานสนใจสามารถน�ำความรู้จากคู่มือ
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง อาทิ งานพัสดุ กองกลาง กองกิจการพิเศษ และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยหน่วยงานสามารถน�ำความรู         ้
ที่ได้ไปจัดท�ำรายงานประชุมได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25

2. งานด้านพัสดุ

CoP งานด้านพัสดุ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดท�ำงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการ       
จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง และการเบิกจ่ายเงิน โดยมีบคุ ลากรในส�ำนักงานอธิการบดี
ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วม  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลัก ได้แก่
กองนโยบายและแผน งานพัสดุ กองกลาง และกองคลัง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดท�ำงบประมาณเพือ่ การจัดซือ้ จัดจ้าง มีนางสาวกฤตยา พันธ์งาม  รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการ        
ตั้งงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธี            
เฉพาะเจาะจง มีนางสาวสุทธิกานต์   สุพรรณเภสัช หัวหน้างานพัสดุ งานพัสดุ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ถ่ายทอด         
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานพัสดุ ระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอน และวิธีการตั้งงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 3 การเบิกจ่ายเงิน มีนางอารีรัตน์ แก่นกลาง รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองคลัง กองคลัง ส�ำนักงาน
อธิการบดี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
จากนั้นได้มีการสรุปประเด็นความรู้และจัดท�ำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท�ำงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง             
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการเบิกจ่ายเงิน เผยแพร่
ให้บุคลากรในส�ำนักงานอธิการบดีและผู้สนใจได้น�ำไปเป็นเเนวทางส�ำหรับการปฏิบัติงาน พบว่า มีหน่วยงานสนใจ สามารถ               
น�ำความรู้จากคู่มือไปใช้ประโยชน์ได้จริง อาทิ ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทับแก้ว ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยหน่วยงานสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
จัดท�ำงบประมาณ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สามารถจัดเรียงเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง
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3. การใช้งาน Google Calendar

CoP การใช้งาน Google Calendar มีการด�ำเนินการตามแผนแสวงหาความรู้ โดยมีการแสวงหาความรู้จากผู้เขี่ยวชาญ
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Calendar เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคาร                    
บรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนางสาวกอบแก้ว บุญกลาง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ สังกัดกลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร จากนัน้ ได้มกี ารจัดท�ำ
เป็นคู่มือการใช้งาน Google Calendar พบว่ามีหน่วยงานสนใจน�ำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้โดยการจัดท�ำปฏิทินออนไลน์                   
ที่สอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติจนเกิดเป็นปฏิทินการใช้ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยของงานทรัพย์สินและรายได้ กองกิจการ
พิเศษ ปฏิทินการใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยของงานยานพาหนะของโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ปฏิทิน
กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของกองประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิทินกิจกรรมกองนโยบายและแผนของกองนโยบาย          
และแผน และปฏิทินจัดการนัดหมายกิจกรรมตรวจสอบของหน่วตรวจสอบภายใน ซึ่งช่วยให้การท�ำงานมีความสะดวกและ               
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4. การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักณ์เชิงรุก

CoP การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักณ์เชิงรุก งานประชาสัมพันธ์ได้ท�ำการวิเคราะห์งานด้านการถ่ายภาพ   
โดยใช้ Mind Map เป็นเครือ่ งมือ โดยได้มกี ารระดมความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรูใ้ นตัวบุคคลของเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
ที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพมาอย่างต่อเนื่อง คือนายสุนทร  ฉิมปรุ นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี ประกอบกับการทบทวนความรู้จากเอกสาร หนังสือ และจากความรู้ในสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ
การถ่ายภาพ เช่น YouTube เป็นคลิปวีดโิ อจากช่างภาพทีม่ ชี อื่ เสียงจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จัดท�ำเป็นคูม่ อื การถ่ายภาพ
จากนั้นมีการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NRRU : KM ถ่ายภาพ          
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร @100 ไร่  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนเกษตร 100 ไร่ และอบรมเชิงปฏิบัติการการตกแต่งภาพ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวณิต   เศาณานนท์ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของ               
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในส�ำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีทักษะการถ่ายภาพได้อย่างเหมาะสม
สวยงาม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อทุกช่องทาง ส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ        
เกิดการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และท�ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้       
อย่างแท้จริง
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5. การจัดโครงการอบรม

CoP การจัดโครงการอบรม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการประชุม พูดคุย สังเคราะห์องค์ความรู้ที่มีในตัวบุคคล ได้แก่
นางเปรมยุดา วรฉัตร หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประชุม  
บุคลากร เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการและขั้นตอน ในการด�ำเนินการจัดโครงการอบรม และนางนงนุช  ภักดิ์จัตุรัส เจ้าหน้าที่พัสดุ  
งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ถ่ายทอดรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายและระเบียบ
การเบิกจ่าย แล้วจึงร่วมกันสังเคราะห์องค์ความรู้เป็น 3 ขั้นตอนส�ำคัญในการจัดโครงการอบรม คือ ขั้นตอนก่อนการจัดอบรม
ระหว่างจัดอบรม และหลังการอบรม จัดท�ำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดโครงการอบรม เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ                
ในมหาวิทยาลัยและผูส้ นใจ เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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การประกันคุณภาพการศึกษา

ส�ำนักงานอธิการบดี ได้ก�ำหนดให้มีระบบกลไกในการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ส�ำหรับการประเมินคุณภาพ             
การศึกษาภายในระดับคณะ ส�ำนัก สถาบัน โดยอาศัยตัวบ่งชี้  8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
พันธกิจที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานภายในองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินทั้ง 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
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ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

บรรลุเป้าหมาย   คะแนนการประเมิน
3= บรรลุ
SAR กรรมการ
  7 = ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

ผลการประเมิน

1. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์/
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ�ำปี

6 ข้อ

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6

3

5

5

2. การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง

6 ข้อ

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6

3

5

5

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล

7 ข้อ

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3

5

5

4. การบริหารงานภายในองค์กร

5 ข้อ

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

3

5

5

5. ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน

5 ข้อ

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

3

5

5

6. ระบบและกลไกในการสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย

5 ข้อ

ข้อ 1, 2, 4, 5

7

5

4

7. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้

5 ข้อ

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

3

5

5

8. ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

6 ข้อ

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6

3

5

5

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกตัวบ่งชี้

45 ข้อ

44 ข้อ

5.00

4.87

ดีมาก

ดีมาก

ระดับคะแนนคุณภาพ

*ผลการประเมิน รายงานเป็นจ�ำนวนข้อ ที่หน่วยงานด�ำเนินการได้และระบุข้อที่หน่วยงานได้ด�ำเนินการ เช่น ผลการประเมิน
4 ข้อ (1, 3, 4, 5)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ�ำปีการศึกษา 2560 ส�ำนักงานอธิการบดี ขอรับการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ        
ดีมาก ผลการประเมินของคณะกรรมการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับดีมาก

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ผลการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์
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ของหน่วยงานในสังกัด
ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี

ดร.ไสว กันนุลา

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
และผู้อ�ำนวยการกองกลาง

กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี

ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 1
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9121
โทรสาร 0-4424-4739
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงสร้าง กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
งานบริหารทั่วไป
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงิน พัสดุ
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยบริการไปรษณีย์
- หน่วยเลขานุการส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
งานเลขานุการและประชุม
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงินพัสดุ
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยจัดการประชุม
- หน่วยประสานบริหาร

ส�ำนักงานอธิการบดี

กองกลาง

งานพัสดุ
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง
- หน่วยจัดท�ำสัญญา
- หน่วยบริหารสัญญาและหลักค�้ำประกัน
- หน่วยบริหารการตรวจรับพัสดุและการจ้าง
- หน่วยควบคุมและตรวจสอบพัสดุ
- หน่วยจ�ำหน่ายพัสดุ
- หน่วยตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเบิก
งานประชาสัมพันธ์
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงิน พัสดุ
- หน่วยมวลชนสัมพันธ์
- หน่วยผลิตสื่อและเผยแพร่
- หน่วยถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
งานรักษาความปลอดภัย
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- หน่วยจราจร
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บุคลากรกองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
1. นางมุกดา  วรแสน
2. นางนครินทร์  หระพูล
3. นางสาวสุทธิกานต์  สุพรรณเภสัช
4. นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ
5. นางสาวอัญชนา  อินทร์เอี่ยม
6. นางนิภาเพ็ญ  เสาวพันธ์
7. นางสาวจริยา  ผาสุขมูล
8. นางสาวทัศนีย์  โนกลาง
9. นายศราวุฒิ  ผาละศรี
10. นางสาวประภาพร  บัวงาม
11. นายเกียรติศักดิ์  ถนอมศรี
12. นางชุติมา  แก้วอ�ำไพ
13. นางแสงจันทร์  แยกโคกสูง
14. นายมาโนช  แก้วเทศ
15. นางนันท์นภัส  เหลื่อมสีจันทร์
16. นางนิรดา  เหลืองศิริเจริญ
17. นางสาวบุณยนุช  เขียวนาค
18. นางศิรัญญา  พีระนวโชติ
19. นายอติชาต  วิชิตะกุล
20. นายยศพิรัชย์  บุญภาเฟื่องฟู
21. นางสาวณัฏยา  สกุลศิริทรัพย์
22. นายประดิษฐ์  เฝือดกระโทก
23. นางสาวชยาฎา  เปสูงเนิน
24. นายสุนทร  ฉิมปรุ

รองผู้อ�ำนวยการกองกลาง, หัวหน้างานเลขานุการและประชุม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�ำนาญการ)
หัวหน้างานพัสดุ (นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการ)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ (นักประชาสัมพันธ์)
รองหัวหน้างานพัสดุ (นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์

สังกัดงานเลขานุการและประชุม
สังกัดงานบริหารทั่วไป
สังกัดงานพัสดุ
สังกัดงานประชาสัมพันธ์
สังกัดงานพัสดุ
สังกัดงานบริหารทั่วไป
สังกัดงานบริหารทั่วไป
สังกัดงานบริหารทั่วไป
สังกัดงานบริหารทั่วไป
สังกัดงานเลขานุการและประชุม
สังกัดงานเลขานุการและประชุม
สังกัดงานเลขานุการและประชุม
สังกัดงานพัสดุ
สังกัดงานพัสดุ
สังกัดงานพัสดุ
สังกัดงานพัสดุ
สังกัดงานพัสดุ
สังกัดงานพัสดุ
สังกัดงานพัสดุ
สังกัดงานพัสดุ
สังกัดงานประชาสัมพันธ์
สังกัดงานประชาสัมพันธ์
สังกัดงานประชาสัมพันธ์
สังกัดงานประชาสัมพันธ์

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ
กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

งานบริหารทั่วไป กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี

งานบริหารทั่วไป กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการและสารบรรณของมหาวิทยาลัยหรืองานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ       
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานทัว่ ไปของส�ำนักงานอธิการบดี โดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ และกลัน่ กรองเอกสารทางราชการ
เพื่อน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นหน่วยร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ ค�ำสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยจัดพิมพ์เอกสารของ        
ทางราชการ
3. เป็นหน่วยงานที่ด�ำเนินการควบคุม ดูแล และตรวจสอบระบบการรับ-ส่ง เอกสารตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(E-document) ของมหาวิทยาลัย
4. เป็ น หน่ ว ยงานที่ ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด บุ ค ลากรเข้ า พั ก อาศั ย ในบ้ า นพั ก ของทางราชการรวมทั้ ง การจั ด ท� ำ              
ทะเบียนบ้าน การย้ายเข้า/ย้ายออกจากบ้านพักของบุคลากร
5. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการงานด้านไปรษณีย์ภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
6. งานต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายซึ่งไม่ใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะ
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แนวทางในการปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ

งานบริหารทั่วไป กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารส่วนมากจึงต้องมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานดังนี้
1. ต้องศึกษากฎ ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการเสมอ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เพื่อใช้ในการประกอบ                   
การตัดสินใจในการเสนอเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้บริหารตามสายงาน
2. ต้องติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการเสมอเพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นงานด้าน
การบริหารงานทั่วไป
3. ต้องมีการตัดสินใจในบางเรื่องในกรณีเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โดยอาศัยกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ
เป็นคู่มือในการด�ำเนินงานและตัดสินใจ
4. ต้องให้ขอ้ มูลและข่าวสารเกีย่ วกับงานด้านเอกสารแก่หน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และพร้อมทีจ่ ะให้
ข้อมูลตลอดเวลาโดยข้อมูลที่ให้จะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
5. ต้องอาศัยประสบการณ์ในการท�ำงาน เนื่องจากเรื่องบางอย่างต้องตัดสินใจทันทีก่อนที่จะถึงผู้บริหารและงานถูกต้อง
ไม่เกิดผลเสียต่องานราชการและงานที่ปฏิบัติ
นอกจากนี้ งานบริหารทั่วไป กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี ยังได้น�ำความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสายงาน
เผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน และบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาที่สนใจเข้ามาเรียนรู้งานด้านธุรการและสารบรรณ
อีกด้วย

งานเลขานุการ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
งานเลขานุการ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก สถาบัน ที่เทียบเท่าคณะ              
พร้อมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินงานของผู้บริหาร ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้
การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจผู้บริหารหลาย   
กิจกรรม อาทิ
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ร่วมด�ำเนินงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ ประจ�ำปี 2560
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ร่วมด�ำเนินงานโครงการ “ร้อยไร่ ร้อยใจ ราชภัฏ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ร่วมด�ำเนินงานท�ำบุญตักบาตร งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
วันที่ 24-25 มกราคม 2561 ร่วมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานอธิการบดี ประจ�ำปี พ.ศ. 2562-2565
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมด�ำเนินงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018
วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมงานแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49                 
“ผีตาโขนเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ 3 มีนาคม 2561 ร่วมด�ำเนินงานจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ�ำปี 2560
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ด�ำเนินงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปี 2560
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ด�ำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 10 เมษายน 2561 ร่วมด�ำเนินงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ�ำปี 2561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจ�ำปี 2561”
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ร่วมด�ำเนินงานต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมผลการ
ด�ำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561  ร่วมโครงการมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านเกาะสีชัง ต�ำบลท่าเทววงษ์ อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ท�ำความดีด้วยหัวใจ ส�ำนักงานอธิการบดี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ร่วมด�ำเนินงานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วัที่ 10 สิงหาคม 2561 ร่วมด�ำเนินงานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ประจ�ำปีการศึกษา 2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 ร่วมด�ำเนินงานงานเกษียณอายุราชการอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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งานพัสดุ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี

งานพัสดุ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ด�ำเนินการบริหารจัดการงานพัสดุของมหาวิทยาลัยโดยมีพันธกิจ
ในการให้บริการจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของราชการโดยถูกต้องตามระเบียบฯ โปร่งใสและเป็นธรรม             
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์และความคุม้ ค่าแก่ทางราชการ เนือ่ งจากในปีงบประมาณนีไ้ ด้มพี ระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เริม่ บังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ซึง่ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 งานพัสดุ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุทุกหน่วยงานเพื่อให้ความรู้ ดังนี้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560   จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง               
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ” ณ ห้องประชุม
ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีนางสาวสุทธิกานต์
สุพรรณเภสัช หัวหน้างานพัสดุ งานพัสดุ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ         
ในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างตามและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
และเจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานภายในต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มีค�ำสั่งมอบอ�ำนาจให้        
คณะและผู้อ�ำนวยการศูนย์/ส�ำนัก/สถาบัน เป็นผู้อนุมัติและลงนามการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ตามค�ำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3499/2560 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ซึ่งในการปฏิบัติงานหน่วยงานที่ได้รับค�ำสั่งมอบ  
อ�ำนาจนั้น จะต้องด�ำเนินการตั้งแต่เริ่มการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท�ำสัญญา การตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญาจนกระทั่งการคืน
หลักประกันสัญญา โดยการบริหารสัญญานั้น ได้มีนายมาโนช  แก้วเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ งานพัสดุ กองกลาง ส�ำนักงาน
อธิการบดี เป็นวิทยากรในการจัดท�ำขัน้ ตอนการจัดท�ำสัญญานี  ้ ซึง่ การอบรมในครัง้ นี้ ได้มเี จ้าหน้าทีพ่ สั ดุและหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ
ของมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

39

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสื่อสารองค์กร  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวและการจัด
โครงการ กิจกรรม ให้ชมุ ชนได้รบั ทราบและมีสว่ นร่วม ให้มกี ารประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างภาพลักษณ์เชิงรุกให้มากขึน้ โดยใช้สอื่ หลาย
รูปแบบ รวมถึงมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และสร้างเครือข่าย
ด้านการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
สื่อสิ่งพิมพ์
จดหมายข่าว งานประชาสัมพันธ์จัดท�ำจดหมายข่าว   NRRU NEWS เพื่อรายงานข่าวความเคลื่อนไหว รวมทั้งสาระ           
ความรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท�ำสัปดาห์ละ 3 ฉบับ ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

จุลสาร NEWS เป็นการเผยแพร่ขาวสาร โครงการ กิจกรรม รวมถึงเกียรติคุณของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย น�ำเสนอในรูปแบบจุลสาร NEWS ปี 2561 มีการผลิตจ�ำนวน 12 ฉบับ และเผยแพร่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ รวมถึงส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา และงานตลาดนัดหลักสูตร
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ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายของมหาวิทยาลัย ติดตั้งประชาสัมพันธ์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย         
ในมหาวิทยาลัย และบริเวณโดยรอบจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วิทยุกระจายเสียง
รายการเสียงจากราชภัฏ ออกอากาศทางคลื่น FM 105.25 MHz. ทุกวันจันทร์ เวลา 09.10-09.35 น.
รายการเสี ย งตามสาย ออกอากาศรายการเสี ย งตามสายช่ ว งเวลา 08.00-08.15 น. 12.45-13.00 น. และ                             
16.00-16.15 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
สปอตวิทยุกระจายเสียง ผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ผู้ที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุต่าง ๆ
ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

รายการโทรทัศน์  
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์สถานีต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และการเผยแพร่ข่าว
ผ่านระบบตัวอักษรวิ่งของสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์ภายใน (วงจรปิด)
เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมให้กับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง
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หนังสือพิมพ์
การเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย ผ่านทางหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค งานประชาสัมพันธ์
ได้จัดส่งข่าวไปยังสื่อมวลชนในส�ำนักพิมพ์ในรูปแบบข่าว สกู๊ปข่าว บทความ ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยไปยังผู้อ่าน
หนังสือพิมพ์

อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับการเผยแพร่ข่าว ซึ่งผู้อ่านข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไป
อ่านได้ทุกมุมของโลก ผ่านทาง www.nrru.ac.th, www.nrrupr.com, www.facebook.com/pagenrru, www.facebook.
com/prnrru และ Line เป็นต้น
สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
นอกจากสือ่ ประชาสัมพันธ์ทไี่ ด้กล่าวมาข้างต้นแล้ว งานประชาสัมพันธ์ยงั ได้จดั ท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ อีกมากมาย อาทิ
แผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ปฏิ ทิ น ตั้ ง โต๊ ะ เอกสารและแผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์                              
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เอกสารการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เอกสารและแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลประเพณี หนังสือวันแห่งเกียรติยศ แฟ้มมหาวิทยาลัย เป็นต้น
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จากการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจจนมีผลงานเป็นที่จักษ์   บุคลากรของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
จึงได้ถูกเชิญให้เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
โครงการพัฒนาผู้น�ำนักศึกษา เรื่อง ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ

โครงการพัฒนาผู้น�ำนักศึกษา เรื่อง ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ศิลปะการพูด       
ในที่สาธารณะและบุคลิกภาพของผู้น�ำ  ให้แก่ผู้น�ำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา         
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                      
โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการมีบุคลิกภาพที่ดีส�ำหรับผู้น�ำ  เพื่อให้ผู้น�ำนักศึกษาที่เข้าร่วม              
การอบรม ได้เกิดความช�ำนาญด้านการพูดและมีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมทั้งสามารถน�ำความรู้ไปพัฒนาในการเรียน และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการอบรม เรื่อง การปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียง

โครงการอบรม เรื่อง การปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียง จัดโดย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี                 
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 17) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และเปิดโอกาสนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ในการจัดรายการเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย พร้อมการ Live สด ผ่าน
www.facebook.com/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ prnrru ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน                      
-9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.45-13.00 น. และข่าวภาคเย็น เวลา 16.00-16.15 น. อันเป็นการบูรณาการ        
การเรียนการสอนภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการพูดในสื่อสาธารณะ และการใช้
อุปกรณ์กระจายเสียง เพื่อน�ำไปพัฒนาตนเองในฐานะนักนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพต่อไป
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโดย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงาน
อธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ ฝึกงานที่ไหนใช่ตัวเรา การใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO และการตกแต่งภาพ
ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ให้กับนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
มวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 100 คน วันที่ 8 และ 16 มีนาคม 2561                 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะในการท�ำงานด้านสื่อสารมวลชนและสามารถน�ำความรู้ไปใช้      
ในการท�ำงานจริงในอนาคต
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโดย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           
นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง การตัดต่อวิดีโอส�ำหรับงานละคร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม และ 5 เมษายน 2561                             
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการ                   
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการท�ำงานด้านการละคร                 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดโดย ส�ำนักงานต�ำรวจท่องเที่ยว ซึ่งได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัย         
เลขที่ ตร 0038.314/926 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ให้บคุ ลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี ไปเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ แนะน�ำกระบวนการผลิต และร่วมลงพื้นที่ถ่ายท�ำวิดิทัศน์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 กรกฎาคม 2561           
เพื่อเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน จัดโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ            
ความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 โดยมีบุคลากร                         
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง การพูดในที่สาธารณะ ให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 37 คน ณ ห้องประชุม 31.04.07  อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการพูดในที่สาธารณะ การสื่อสารด้วยท่าทาง และได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกคน       
โดยการบันทึกเทปโทรทัศน์การพูดแนะน�ำตนเองในที่สาธารณะ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ มีประสบการณ์ในการขจัด            
ความประหม่า และเกิดทักษะในการพูด เพื่อจะได้น�ำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในการประกอบวิชาชีพได้ต่อไป
ทิศทางในอนาคต
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว             
และเป็นผู้น�ำด้านการสนับสนุนการด�ำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาชั้นน�ำด้านการผลิตครู และการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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กองกิจการพิเศษ ส�ำนักงานอธิการบดี

นางปนัดดา แก้วกูล

รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
กองกิจการพิเศษ,
หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้,
ผู้จัดการสวัสดิการออมทรัพย์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

กองกิจการพิเศษ ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
(อาคาร 15) ชั้น 1
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1621, 1674
หรือ 0-4427-2829
โทรสาร 0-4424-8629
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โครงสร้าง กองกิจการพิเศษ ส�ำนักงานอธิการบดี
งานบริหารทั่วไป

- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงิน พัสดุ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยจดทรัพย์สินทางปัญญา

- หน่วยงานธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงิน พัสดุ
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยนโยบายและแผน

ศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ

ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพทับแก้ว
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงิน พัสดุ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยสารสนเทศ
- หน่วยบุคคล
- หน่วยอาคารสถานที่
- หน่วยงานสัญญา
- หน่วยงานบริการ

งานทรัพย์สินทางปัญญา

- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงิน พัสดุ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
ส�ำนักงานอธิการบดี

กองกิจการพิเศษ

ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ
(ครัวราชภัฏ พลัส)
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงิน พัสดุ
- หน่วยบุคคล
- หน่วยงานบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
- หน่วยประกอบอาหาร
- หน่วยยานพาหนะ
งานโครงการพิเศษและกิจการพิเศษ

งานสวัสดิการออมทรัพย์
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงิน พัสดุ
- หน่วยบัญชีสวัสดิการออมทรัพย์
- หน่วยกู้ยืมเงิน
- หน่วยจัดท�ำและจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานสมาชิก
งานทรัพย์สินและรายได้
-

หน่วยธุรการและสารบรรณ
หน่วยการเงิน พัสดุ
หน่วยจัดเก็บรายได้
หน่วยบริการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
- หน่วยสินค้าที่ระลึกตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย

- หน่วยด�ำเนินการจัดฝึกอบรม
- หน่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
  และโครงการพิเศษ
- หน่วยจัดสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
ส�ำนักงานหอพัก
-

หน่วยธุรการและสารบรรณ
หน่วยการเงิน พัสดุ
หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยอาคารสถานที่
หน่วยทะเบียนประวัตินักศึกษา
หน่วยจัดกิจกรรมและฝึกอบรม
ระยะสั้น
- หน่วยบริการให้ค�ำปรึกษา
- หน่วยบริการช่วยเหลือด้าน
สุขภาพอนามัยนักศึกษาเบือ้ งต้น
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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บุคลากรกองกิจการพิเศษ ส�ำนักงานอธิการบดี
1. นางสาวอุไรวรรณ  อรุณาทิตย์
2. นายพีรันธร  พัวเจริญ
3. นางสาววิภารัตน์  วีรชัยนุสนธิ์กิจ
4. นางสาวศศิญา  ก้อนอินทร์
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นางสาวศุภัคชญา  เชื่อมชิต
นางสาวทรัพย์มณี  บุญญโก
นางสาวเสาวนีย์  ธรรมะ
นายสุธีร์  เงิมสันเทียะ
นางสาวสมฤดี  ปัณฑรสูติ
นางสาวพรวรา  เทศนอก
นางมนัสนันท์  ศรีวิวัฒน์ปภา
นางสาวส�ำราญ  กอบสันเทียะ
นางสาวส�ำรวย  แท่นกระโทก
นางสุภาพร  วรรณา
นางสมพร  มงคลชู
นางสมหวัง  น้อยหมื่นไวย
นายพวง  จงฤทธิ์
นายณัฐกร  ลงกรณ์
นางเสาวนี  เข็มศร
นางกาญจนา  พูนจันอัด
นางสาวสุกานดา  เลียนอย่าง
นางสาวสุพัตตา  ก้อนครบุรี
นางสาวสายฝน  วิลัย
นางสาวษิญาภา  จุลหงส์
นางอัจฉรานันท์  จันทสิทธิ์
นายสรวิศ  นิวาศานนท์
นางสาวณิชานันท์  เพ็ญศรี
นายวันดี  ฝากไธสง
นางจง  กาบกลาง
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ผู้จัดการหอพักหญิง (ลูกจ้างชั่วคราว)
สังกัดส�ำนักงานหอพัก
หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา
สังกัดงานทรัพย์สินทางปัญญา
(เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา)  
รักษาราชการแทนหัวหน้างานโครงการพิเศษ สังกัดงานโครงการพิเศษและกิจการพิเศษ
(เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป)
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  สังกัดงานบริหารงานทั่วไป
(นักวิชาการพัสดุ)  
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
สังกัดงานทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
พนักงานต้อนรับ
สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
พนักงานบริการ (แม่บ้าน)
สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
พนักงานบริการ (แม่บ้าน)
สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
พนักงานบริการ
สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
พนักงานบริการ
สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
พนักงานบริการ
สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
คนสวน
สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
พนักงานต้อนรับ
สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
พนักงานต้อนรับ
สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงานสวัสดิการออมทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดงานสวัสดิการออมทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงานทรัพย์สินและรายได้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงานทรัพย์สินและรายได้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงานหอพัก
นักวิชาการพัสดุ
สังกัดงานหอพัก
ช่างเทคนิค
สังกัดงานหอพัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดหน่วยผลิตน�้ำดื่มทับแก้ว
ช่างเทคนิค
สังกัดหน่วยผลิตน�้ำดื่มทับแก้ว
พนักงานผลิตน�้ำดื่ม
สังกัดหน่วยผลิตน�้ำดื่มทับแก้ว
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ผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ
กองกิจการพิเศษ ส�ำนักงานอธิการบดี มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส�ำหรับผู้สอนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
NRRU & RRU & DTHH Hotel Academy & Regent Cha-am

วันที่ 24-30 มิถุนายน 2561 ได้จัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตร “Coach the Coaches for Tourism and Hotel         
Business” ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 61 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับ
อาจารย์ผู้สอนทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ       
จากนายวีระศักดิ์   โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการ
วิชาการให้กับบุคลากรภายนอก อันเป็นการสร้างนักวิชาการ อาจารย์และวิทยากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีทักษะ
ความสามารถมากขึน้ ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ บัณฑิตและทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมทีพ่ กั ของประเทศ เพือ่ การแข่งขันในอาเซียน
ต่อไป  

โครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และทบทวนพันธกิจของกองกิจการพิเศษ

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่งและ            
โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อสร้างบรรยากาศ                 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการทบทวนบทบาท   พันธกิจของกองกิจการพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 36 คน         
ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม)

วันที่ 31 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2561  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กองกิจการพิเศษ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ร่วมกับ ส�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP
(กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางและสมุนไพร) ณ ห้องประชุมดอกไม้ โรงแรมสบาย โฮเทล นครราชสีมา
เพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจ 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
และสมุนไพร โดยได้มีการให้ความรู้เรื่องการด�ำเนินธุรกิจ หลักการบริหารจัดการธุรกิจของตน โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง          
หลักการประกอบกธุรกิจ เช่น ระบบการบริหารการตลาด ระบบการเงินและบัญชี ระบบการบริหารจัดการองค์กร ระบบการบริหาร
จัดการก�ำลังคนและแนวคิดในการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต หรือ Business Model Canvas
การจัดอบรมโครงการในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมจ�ำนวน 60 รายผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ         
ชี้ช่องทางในการด�ำเนินธุรกิจของตน เป้าประสงค์หลักของโครงการ คือการคัดเลือกผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP                    
เพื่อเข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามปัจจัยหลัก ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์                
การพัฒนามาตรฐานการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาเครื่องหมายการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้งานวิจัย                      
องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ                     
น�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปจัดจ�ำหน่าย อันเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศต่อไป                   
ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมาก

โครงการอบรมสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ในงานอันมีลิขสิทธิ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 งานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ ส�ำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมสิทธิ์ของ               
ผูส้ ร้างสรรค์ในงานอันมีลขิ สิทธิ์ ณ ห้องประชุมศูนย์วทิ ยาศาสตร์ (อาคาร 24) ชัน้ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับลิขสิทธิ์ สร้างความตระหนักถึงสิทธิใ์ นงานอันมีลขิ สิทธิต์ ามกฎหมาย และการป้องกันการละเมิด
ที่อาจเกิดขึ้นกับผลงานตัวเองและผลงานของผู้อื่น การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 129 คน ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ          
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับดี
50 รายงานประจ�ำปี 2561

ที่ปรึกษาจัดท�ำค�ำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

งานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ ส�ำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่น
ระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2561 โดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการผลิตสินค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ในการจัด
ท�ำค�ำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย การจัดท�ำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(ระบบควบคุมภายใน) โดยด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพือ่ ท�ำความเข้าใจร่วมกับชุมชนเกีย่ วกับประโยชน์ในการขึน้
ทะเบียน GI ส่งเสริมให้ชมุ ชนจัดท�ำค�ำขอสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ไทย เพือ่ ยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ตลอดจนจัดท�ำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยจัดให้มีการตรวจสอบรับรองผู้ผลิต
และผูป้ ระกอบการทีป่ ระสงค์ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ไทย ซึง่ มีผปู้ ระกอบการทีส่ มัครขอใช้ตราสัญลักษณ์
GI จ�ำนวน 34 ราย ภายใต้กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาต�ำบลด่านเกวียน ซึ่งผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพโดยคณะกรรมการ          
ผูม้ หี น้าทีต่ รวจสอบสินค้า พบว่า ผูป้ ระกอบการกลุม่ อาชีพเครือ่ งปัน้ ดินเผาต�ำบลด่านเกวียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสินค้าสิง่ บ่งชี้
ทางภูมศิ าสตร์เครือ่ งปัน้ ดินเผาด่านเกวียนทัง้ 34 ราย โดยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาจะด�ำเนินการตรวจสอบและจัดส่งหนังสืออนุญาต
ให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป

ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา 2561
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งานทรัพย์สินและรายได้ กองกิจการพิเศษ ส�ำนักงานอธิการบดี ได้จัดให้มีบริการถ่ายภาพนักศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จ           
การศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษามีรูปภาพส่งงานทะเบียนจัดท�ำหลักฐานในการส�ำเร็จการศึกษาและอื่น ๆ         
รวมถึงการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาในหมู่เรียนเดียวกัน พร้อมทั้งคณาจารย์   (อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน)            
ดังนั้น จึงได้จัดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการถ่ายภาพบัณฑิตและการบริการชุดครุยวิทยฐานะให้กับนักศึกษา                   
ที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา ซึ่งได้จัดประชุมให้ความรู้ส�ำหรับภาคปกติ เมื่อวันที่  21 กันยายน 2561 และภาค กศ.ปช. เมื่อวันที่
22 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี  

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ประจ�ำปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี งานสวัสดิการออมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ ส�ำนักงานอธิการบดี
ได้จัดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี เพื่อให้สมาชิกสวัสดิการออมทรัพย์รับฟังผลการด�ำเนินงานของสวัสดิการออมทรัพย์               
ในปี 2560 รวมถึงผลก�ำไรและการจัดสรรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กันบสมาชิกสวัสดิการออมทรัพย์  
โดยมีการจับฉลากลุ้นของรางวัลในการประชุม เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับสมาชิก

ทิศทางในอนาคต

กองกิจการพิเศษ ส�ำนักงานอธิการบดี ด�ำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย บูรณาการงานวิชาการและวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการ รองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาหลากหลายอาชีพ เสริมสร้างประสบการณ์
ด้านธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ คุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนด้านสวัสดิการ        
ออมทรัพย์บุคลากร หอพักนักศึกษา น�้ำดื่มทับแก้ว บริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
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กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี

นางอารีรัตน์ แก่นกลาง

รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองคลัง
และหัวหน้างานบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ

กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี

ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 1
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1570, 1552, 1522  
โทรสาร 0-4427-2818
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โครงสร้าง กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี

งานบริหารทั่วไป
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงิน พัสดุ
- หน่วยประกันคุณภาพ

ส�ำนักงานอธิการบดี

กองคลัง

งานการเงิน
- หน่วยงบประมาณแผ่นดิน
บ.กศ. และ กศ.ปช.
- หน่วยเงินรายได้อื่น
- หน่วยรับ-จ่ายเงิน
- หน่วยเงินเดือนและเงินสวัสดิการ

งานบัญชี
- หน่วยบัญชีเงินงบประมาณ
- หน่วยบัญชีเงินรายได้
- หน่วยวิเคราะห์และจัดท�ำงบการเงิน

54 รายงานประจ�ำปี 2561
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บุคลากรกองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี
1. นางสาวยุพา  เบือนขุนทด

รองผู้อ�ำนวยการกองคลัง และหัวหน้างานการเงิน
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�ำนาญการ)
2. นางสาวรภัสกุล  ไกรสูงเนิน
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
3. นางสาวชื่นใจ  เดชา
รองหัวหน้างานการเงิน (พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 4)
4. นางสาวนัยน์ปพร  ปีทะ
รองหัวหน้างานการเงิน (นักวิชาการเงินและบัญชี)
5. นางสาวทัศนีย์  คล่องขยัน
รองหัวหน้างานบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชี)
6. นางเพ็ญศรี  พุ่มพฤกษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
7. นางสาววรรณวิไล  สีมา
นักวิชาการเงินและบัญชี
8. นางนิษฐา  ท่วมประจักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
9. นางธัญญลักษณ์  พิลาสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
10. นางกรรณิกา  งามวงศ์รณชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
11. นางสาวกัญญาวีร์  จิรทันตศิลป์
นักวิชาการเงินและบัญชี
12. นางวิจิตรา  ประจันตะเสน
นักวิชาการเงินและบัญชี
13. นางสาวเยาวรัตน์  ปลั่งกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
14. นางสาวชนินทร์ธรณ์  ชื่นโพธิ์กลาง นักวิชาการเงินและบัญชี
15. นางสาวภาวิณี  สอนพวง
นักวิชาการเงินและบัญชี
16.  นางสาวรัมย์ประภา บุญทะระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดงานการเงิน
สังกัดงานบริหารทั่วไป
สังกัดงานการเงิน
สังกัดงานการเงิน
สังกัดงานบัญชี
สังกัดงานการเงิน
สังกัดงานการเงิน
สังกัดงานการเงิน
สังกัดงานการเงิน
สังกัดงานการเงิน
สังกัดงานการเงิน
สังกัดงานการเงิน
สังกัดงานการเงิน
สังกัดงานการเงิน
สังกัดงานบัญชี
สังกัดงานบริหารทั่วไป
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ผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ
กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองคลัง

กองคลั ง ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารงานคลั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง                            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน โดยการจําแนกหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อาทิ การค้นหาระเบียบประกาศต่าง ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการ เผยแพร่ขอ้ มูล รายงาน แบบฟอร์ม และข่าวสารผ่านเว็บไซต์กองคลัง สํานักงานอธิการบดี URL: http://
www.old.nrru.ac.th/finance/ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองคลัง โดยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย       
ที่ตั้งไว้

โครงการพัฒนาระบบการเงินและระบบบัญชี

โครงการพัฒนาระบบการเงินและระบบบัญชี เป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) โดยมหาวิทยาลัย
ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ การจัดทําบัญชีให้มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล และเป็นปัจจุบัน
56 รายงานประจ�ำปี 2561

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ KTB Corporate Online

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแนะน�ำ
การสร้างระบบฐานข้อมูล การใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ให้แก่บุคลากรกองคลัง ณ ห้องส�ำนักงานกองคลัง            
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองคลังสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินด้วยระบบ KTB Corporate Online ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองคลัง ได้ท�ำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังค�ำชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ            
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ          
(อาคาร 9) ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีตัวแทนจากคณะ ศูนย์ สํานัก และหน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
ประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน  

โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา กองนโยบายและแผน และกองคลัง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทบทวนแผนพัฒนา กองนโยบายและแผน และกองคลัง ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรีเจ้น ชาเลท์ บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และ          
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย
ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศกองคลัง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายเทคนิคการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนอย่างมีประสิทธิภาพ   
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กิจกรรมการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น

กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี มีการส่งเสริมให้บคุ ลากรเข้ารับการอบรมเพือ่ เข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การ เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดํารงต�ำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน-15 พฤศจิกายน
2560 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดยกองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดท�ำผลงานเพื่อเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ได้แก่ คู่มือ           
ปฏิบัติงาน และผลงานวิเคราะห์หรืองานวิจัย เป็นต้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บุคลากรกองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี ต�ำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
จ�ำนวน 1 คน มีการส่งผลงานเพื่อขอประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้น ส�ำหรับต�ำแหน่ง
เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย
1. กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองคลัง
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มีการรับรู้การปฏิบัติงานจากมุมมองต่าง ๆ ที่มีลักษณะงานที่คลายคลึงกัน โดยเครือข่าย
มีทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของกองคลัง
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ ไลน์ Facebook เป็นต้น สําหรับการสร้างเครือข่ายทําให้บุคลากรกองคลังและบุคลากรในเครือข่าย       
เกิดความสัมพันธ์ อันดีต่อกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสม�่ำเสมอ เกิดการพัฒนางานอย่างเป็นระบบเต็มศักยภาพ โดยมี      
ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญคอยให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
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2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี ผ่านสื่อออนไลน์ กองคลังมีการสร้าง Facebook กองคลัง  
สํานักงานอธิการบดี เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อาทิ การแจ้งเตือนข่าวสารการรับเงิน เป็นต้น ซึ่งผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้รับบริการยังสามารถซักถามข้อมูลข่าวสารในประเด็นต่าง ๆ กับบุคลากรกองคลังได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

3. การบรู ณ าการความรู ้ สู ่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน (Best           
practice) กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี ได้ดําเนินงานร่วมกับ
บุคลากรหน่วยงานอื่นภายในสํานักงานอธิการบดี เพื่อค้นหา      
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน และนําองค์ความรู้ในองค์กร        
มาจัดทําเป็นแนวปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดทํา
แนวปฏิบัติ “กระบวนการ จัดทํางบประมาณเพื่อการจัดซื้อ           
จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2) (ข) และการเบิกจ่าย”
วัตถุประสงค์ในการจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจ       
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่การของบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง
และการเบิกจ่าย โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวจะสามารถอธิบาย          
ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจนมีความเข้าใจได้ง่ายต่อผู้ที่ต้องการ
ศึกษาค้นคว้า
4. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลังเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่อง “หลักการเบิกจ่ายงบประมาณ” เมื่อวันที่      
26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา              
โดยมีนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประมาณ 500 คน                       
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง และสามารถนําความรู                    ้
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต  
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5. โครงการกองคลังร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม         
เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2561 บุคลากรกองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี
ได้เข้าร่วม “งานราชภัฏโคราชมหาสงกรานต์ย้อนยุค” เพื่อร่วม
ประเพณีสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

6.  โครงการ Big cleaning day “ทําความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณพืน้ ทีร่ อบนอกและภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้บคุ ลากรได้บาํ เพ็ญประโยชน์         
ทําความสะอาดสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  

7. โครงการมหกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ครัง้ ที่ 7 : NRRU
Show & Share 2018 ภายใต้ชื่อ   “Happy Work Place               
คนสําราญ งานสําเร็จ” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ศูนย์รวม
ประกาศข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการ            
ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ทิศทางในอนาคต

กองคลัง ส�ำนักงานอธิการบดี มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส�ำนักงาน
อธิการบดี และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยก�ำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ในการ               
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งมั่นให้บริการ ปฏิบัติงานโปร่งใส เคียงคู่คุณธรรม พร้อมน�ำองค์กรสู่        
ความเป็นเลิศ”
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กองนโยบายและแผน ส�ำนักงานอธิการบดี

ดร.โกสินทร์ ช�ำนาญพล

ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ)

กองนโยบายและแผน ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9451, 9452
หรือ 0-4425-4321
โทรสาร 0-4425-4321
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงสร้าง กองนโยบายและแผน ส�ำนักงานอธิการบดี

งานบริหารทั่วไป
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงิน พัสดุ
- หน่วยประกันคุณภาพ

งานนโยบายและแผน
ส�ำนักงานอธิการบดี

- หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
- หน่วยจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ

กองนโยบายและแผน
งานงบประมาณและติดตามประเมินผล
- หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ
- หน่วยติดตามประเมินแผน/ผล
- หน่วยจัดท�ำและตรวจสอบแผน
ปฏิบัติการงบประมาณฯ

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
- หน่วยรวบรวม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล
- หน่วยจัดท�ำสารสนเทศและ
รายงานประจ�ำปี
- หน่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่
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บุคลากรกองนโยบายและแผน ส�ำนักงานอธิการบดี
1. นางสาวพัชรินทร์  พลเยี่ยม
2. นางนิธิมา  รัตนอังศิริกุล
3. นางสาวสมถวิล  นราสันต์
4. นางสาวกฤตยา พันธ์งาม
5.
6.
7.
8.
9.

นางกาญจนา  วงศ์สุวรรณ
นาวสาววิลาวัลย์  แสนค�ำ 
นายมังคลารัตน์  ส�ำเนากลาง
นายนรากร  งาคชสาร
นายชัยวัฒน์ธนา  รัตนศิริกรณ์

รักษาราชการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
รักษาราชการแทนหัวหน้างานงบประมาณ
และติดตามประเมินผล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
หัวหน้างานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
(นักวิชาการสถิติช�ำนาญการ)
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สังกัดงานนโยบายและแผน
สังกัดงานงบประมาณและติดตามประเมินผล
สังกัดงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
สังกัดงานบริหารงานทั่วไป
สังกัดงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
สังกัดงานนโยบายและแผน
สังกัดงานนโยบายและแผน
สังกัดงานงบประมาณและติดตามประเมินผล
สังกัดงานงบประมาณและติดตามประเมินผล
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ผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ
กองนโยบายและเเผน ส�ำนักงานอธิการบดี มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองนโยบายและเเผน ส�ำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม                
ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นการร่วมระดมสมอง         
ของอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์                  
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองนโยบายและแผน ส�ำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                   
ในการศึกษาดูงาน เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชัน้ 3 มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครราชสี ม า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ งานงบประมาณ และงานนโยบายและแผน เพื่ อ น� ำ ไปเป็ น แนวทาง                          
การปฏิบัติงานที่ดี อาทิ เรื่อง กระบวนการบริหารงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย การติดตามงบประมาณและผลการด�ำเนินงาน             
ตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ การน�ำระบบสารสนเทศเพื่อมาสนับสนุนการท�ำงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น                     
หลังจากนั้นได้น�ำคณะเที่ยวชมภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัย
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โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา กองนโยบายและแผน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทบทวนแผนพัฒนา กองนโยบายและแผน และกองคลัง ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การท�ำงานและการบริหารงานระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�ำแผนงานโครงการ และการก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จฯ

กองนโยบายและเเผน ส�ำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�ำแผนงาน/โครงการ และ            
การก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่ เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม
2561 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา เขาใหญ่ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางาน                 
ตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด อันจะน�ำไปสู่การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                  
และแผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนโยบายและเเผน ส�ำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2561 และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชัน้ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพือ่ รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการท�ำแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    
ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และระเบียบกระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพและให้บรรลุเป้าหมาย              
ตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทิศทางในอนาคต

การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว            
และเป็นผู้น�ำด้านการสนับสนุนการด�ำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาชั้นน�ำด้านการผลิตครู และการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
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กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี

นายสุชานนท์ โนนยะโส

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี,
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล,
หัวหน้างานวินัยและนิติการ (นิติกร)

กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4, 5
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9521, 9522
โทรสาร 0-4425-6696
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงสร้าง กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี
งานบริหารทั่วไป
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงิน พัสดุ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยสารสนเทศ
งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

ส�ำนักงานอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล

- หน่วยอัตราก�ำลัง
- หน่วยสรรหา
- หน่วยบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย
- หน่วยจ้าง ทดลองปฏิบัติงาน
- หน่วยต่อสัญญา ออกจากราชการ
- หน่วยก�ำหนดระดับต�ำแหน่ง
งานพัฒนาบุคลากร
- หน่วยวิเคราะห์และจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร
- หน่วยพัฒนาผลงานทางวิชาการ
- หน่วยศึกษาต่อและกองทุนพัฒนาบุคลากร
- หน่วยฝึกอบรม
งานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์
- หน่วยทะเบียนประวัติ
- หน่วยประเมินผลการปฏิบัติงานและบ�ำเหน็จความชอบ
- หน่วยเกษียณอายุ
- หน่วยกองทุน
- หน่วยประกันสังคม
- หน่วยบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ
- หน่วยสวัสดิการ
- หน่วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานวินัยและนิติการ
- หน่วยกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง
- หน่วยคดี
- หน่วยวินัยและจรรยาบรรณ
- หน่วยอุทธรณ์และร้องทุกข์
- หน่วยนิติกรรมสัญญา

68 รายงานประจ�ำปี 2561

7

14

6

11

4

13

2

10

15

1

16

9

3

8

12

5

18

บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี
1. นางจินตนา  เอี่ยมสอาด
2. นางสาวกฤตยา  วัชรติณณ์
3. นางเปรมยุดา  วรฉัตร
4. นางสาวสุกัญญา  บุญอ้อย
5. นางมิลินธร  พิลึก
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาวน�ำพาพร ป้ายงูเหลือม
นายสโรชา ศรีอภัย
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองกลาง
นางสาวนัจพร ขามโนนวัด
นางสาวนันทรัตน์ มาลัยพิพัฒน์
นางสาวจิตราภรณ์ สนจุมภะ
นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์
นางสาวพุทธิดา ลิ้มมณีกิจ
นายอดุลเดช  จันทสิทธิ์
นางนงนุช ภักดิ์จัตุรัส
นางสาวศุภาวีร์ แก้วกูร
นายมานัต รัตนเนนย์
นางสาวพิมพร ริมสันเทียะ

รองผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคคล,
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�ำนาญการ)
รองผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคคล
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
รองผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานบุคคล,
รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัฒนาและบุคลากร (บุคลากร)
รักษาราชการแทนหัวหน้างานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง (บุคลากร)
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
บุคลากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สังกัดงานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์
สังกัดงานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์
สังกัดงานงานพัฒนาบุคลากร
สังกัดงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
สังกัดงานบริหารทั่วไป
สังกัดงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
สังกัดงานพัฒนาบุคลากร
สังกัดงานพัฒนาบุคลากร
สังกัดงานวินัยและนิติการ
สังกัดงานวินัยและนิติการ
สังกัดงานวินัยและนิติการ
สังกัดงานวินัยและนิติการ
สังกัดงานวินัยและนิติการ
สังกัดงานพัฒนาบุคลากร
สังกัดงานบริหารงานทั่วไป
สังกัดงานบริหารงานทั่วไป
สังกัดงานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์
สังกัดงานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์
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ผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ
กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง               
การเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการเขียนผลงาน ได้แก่
คู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
และเชี่ยวชาญในเรื่องการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้น ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น                
5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ต�ำแหน่งบรรณารักษ์ กลุ่มที่ 2 ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัย นักการเงินและบัญชี                  
นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการศึกษา กลุม่ ที่ 3 ต�ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุม่ ที่ 4 ต�ำแหน่ง
วิศวกร และต�ำแหน่งวิศวกรโยธา กลุ่มที่ 5 ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ          
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก
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โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความภักดีต่อองค์กร
เรื่อง “กฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปกครอง”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี เล็งเห็นความส�ำคัญของกระแสการเปลีย่ นแปลงทางสังคมในปัจจุบนั
ที่ภาคประชาชนให้ความส�ำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยและเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ในการท�ำงานของ            
ภาครัฐมากขึน้ ดังนัน้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในระดับบริหารจึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับ ทุกภาคส่วน ได้อย่างถูกต้องตามบรรทัดฐานทางปกครอง         
อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเป็นรากฐานในการการสร้างความภักดีต่อองค์กรต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์พัฒนะ เรืองใจดี เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 254 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนประเมินค่างานผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี   ก�ำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                         
เรื่อง การเขียนประเมินค่างานผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ณ สตาร์เวลล์บาหลี รีสอร์ท         
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความรู้ ทบทวนงานเขียนประเมินค่างาน                   
ของตนเองและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนประเมินค่างานตามต�ำแหน่งให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ในระดับต�ำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับช�ำนาญงาน และต�ำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช�ำนาญการ ตามนโยบายการ        
ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ                 
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
“สร้างคุณภาพชีวิตออกก�ำลังกายลดน�้ำหนักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ปี 2”

กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ           
การออกก�ำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร “สร้างคุณภาพ
ชีวิตออกก�ำลังกายลดน�้ำหนักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ปี 2” (Weight Lose Challenge Season 2 : 2018) เมื่อวันที่             
2 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส�ำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย        
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สุขภาพของบุคลากร ถ้าหากบุคลากรมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง ไม่เจ็บป่วยและมีสขุ ภาพจิตดี จะท�ำให้บคุ ลากร
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีความสุขในการท�ำงาน
ทั้งนี้ โครงการมีการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ในการประเมินให้       
ค�ำแนะน�ำการออกก�ำลังกาย เป็นแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้อยากทราบระดับสมรรถภาพของตนเอง โดยกิจกรรมออกก�ำลังกาย
จัดขึ้นในวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.00 น. มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 228 คน มีผลคะแนนประเมิน
การจัดโครงการ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกก�ำลังกาย 2.10 จากคะแนนเต็ม 5.00 และหลังเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกก�ำลังกาย 4.65 จากคะแนนเต็ม 5.00

ทิศทางในอนาคต

กองบริหารงานบุคคล ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานเสมือนหัวใจในการก�ำกับดูแล สรรหา บุคลากรที่มีคุณภาพ  
สามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้สมกับค�ำว่า “ราชภัฏ คนของพระราชา” พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ตามก�ำลังความสามารถของบุคลากร และด�ำเนินการไว้                
ซึง่ การธ�ำรงรักษาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ค่า มีประสิทธิภาพให้คงอยูก่ บั มหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบคุณธรรม ระบบยุตธิ รรม ความเป็นกันเอง
และมุง่ มัน่ พัฒนาระบบสารสนเทศทีท่ นั สมัย ในการให้บริการทีม่ รี อยยิม้ ความประทับใจ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของบุคลากร
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
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กองประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุธีรา เข็มทอง

รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
กองประกันคุณภาพการศึกษา

กองประกันคุณภาพการศึกษา
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9430, 9431
โทรสาร 044-247-016
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงสร้าง กองประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี
งานบริหารทั่วไป
-

หน่วยธุรการและสารบรรณ
หน่วยการเงิน พัสดุ
หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ส�ำนักงานอธิการบดี

กองประกันคุณภาพการศึกษา

- หน่วยนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- หน่วยพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
- หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพ

งานสถิติข้อมูลและติดตามประเมินผล
- หน่วยส�ำรวจและรวบรวมสถิติข้อมูล
ของหน่วยงานต่าง ๆ
- หน่วยติดตาม ประเมินผล และรวบรวมข้อมูล
ของหน่วยงานภายใน
- หน่วยรายงานผลประจ�ำปี

งานสารสนเทศ
- หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- หน่วยสนับสนุนและติดตามการด�ำเนินงาน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

74 รายงานประจ�ำปี 2561

3

1

4

2

5

บุคลากรกองประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี
1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี
นางสาวสุภารัตน์ ชัยมีแรง
นางสาวสุภาพร ค�ำภา
นางสาวสายฝน ไชยมาตร

5. นายนิติพัฒน์  เดิมสันเทียะ

รองผู้อ�ำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานสารสนเทศ (นักวิชาการศึกษา)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป (นักวิชาการศึกษา)
หัวหน้างานพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา

สังกัดงานสารสนเทศ
สังกัดงานบริหารทั่วไป
สังกัดงานพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัดงานสถิติข้อมูลและติดตามประเมินผล

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ
กองประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประจ�ำปีการศึกษา 2559

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 กองประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี   ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี       
พร้อมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย                
ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินผลการ             
ด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และเพื่อรายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยและส�ำนักงาน                 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สรุปการจัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมี         
การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้เท่ากับ 4.32 คะแนน
อยู่ในระดับดี

โครงการประชุมจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2560

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ได้จดั โครงการประชุมจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560
โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการบริหารคณะ กรรมการตรวจประเมิน ผูร้ บั ผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/ส�ำนัก/สถาบัน และบุคลากรของกองประกันคุณภาพการศึกษา จ�ำนวน 150 คน และตลอด
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ร่วมกันจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งรับทราบ           
และน�ำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
76 รายงานประจ�ำปี 2561

ประชุมทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�ำปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กองประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี ประชุมทบทวนตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ส�ำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 9.07.09
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 33 คน ประกอบด้วย          
ผู้รับผิดชอบงานประกัน 15 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาส�ำหรับใช้
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ให้มีความสอดคล้องกับผลการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน และตลอดระยะเวลาด�ำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์           
ทุกประการ
การจัดโครงการในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวนตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาส�ำหรับใช้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ให้มีความสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน               
ของหน่วยงานสายสนับสนุน

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส�ำนักงานคณะ ส�ำนัก และสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�ำปีการศึกษา 2559
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วันที่ 4-16 ตุลาคม 2560 กองประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพ           
การศึกษาภายในระดับส�ำนักงานคณะ ส�ำนัก และสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�ำปีการศึกษา 2559                   
มีรายละเอียดดังนี้
		
หน่วยงาน
คะแนน
คะแนนระดับคุณภาพ
1. ส�ำนักงานคณะครุศาสตร์
4.60
ดีมาก
2. ส�ำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.20
ดี
3. ส�ำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.00
ดี
4. ส�ำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
4.60
ดีมาก
5. ส�ำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.00
ดี
6. ส�ำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.60
ดีมาก
7. บัณฑิตวิทยาลัย
4.75
ดีมาก
8. ส�ำนักงานอธิการบดี
4.87
ดีมาก
9. ส�ำนักคอมพิวเตอร์
4.75
ดีมาก
10. ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.75
ดีมาก
11. ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
ดีมาก
12. ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4.13
ดี
13. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
4.87
ดีมาก
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.75
ต้องปรับปรุง
15. สถาบันภาษา
3.50
พอใช้

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจ�ำปีการศึกษา 2560

วันที่ 22 มิถุนายน-6 สิงหาคม 2561 กองประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี จัดโครงการตรวจประเมิน        
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�ำปีการศึกษา 2560 โดยมีหลักสูตรที่เข้ารับการ
ตรวจประเมิน จ�ำนวนทั้งหมด 87 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ผ่านการประเมินในระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 66 หลักสูตร และ        
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการประเมินจ�ำนวน 21 หลักสูตร ไม่ผ่านจ�ำนวน 1 หลักสูตร และตลอดระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
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โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจ�ำปีการศึกษา 2560

วันที่ 3-21 กันยายน 2561 กองประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�ำปีการศึกษา 2560   โดยมีรายละเอียดดังนี้   
1. คณะครุศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.56 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยือ้ งกลาง เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน
มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.19 คะแนน อยู่ในระดับดี
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์   ลิ้มศิริ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน                
มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.98 คะแนน อยู่ในระดับดี
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน                      
มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.17 คะแนน อยู่ในระดับดี
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน          
มีคะแนนเฉลี่ย รวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.19 คะแนน อยู่ในระดับดี
6. คณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.19 คะแนน อยู่ในระดับดี

ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show & Share 2018 ครั้งที่ 7

วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2018 ผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย มากกว่า 300 คน
ซึ่งเป็นจ�ำนวนผู้เข้าร่วมตามที่ก�ำหนดไว้ในโครงการ มีการน�ำเสนอบทความแนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบของโปสเตอร์ กิจกรรม KM
Passport ให้ผู้ร่วมโครงการได้ศึกษา รวบรวม และจดบันทึกองค์ความรู้ที่น�ำเสนอในงาน การเล่าประสบการณ์การจัดการความรู้
กับการปฏิบัติงานจากผู้แทนสายวิชาการ องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเพื่อเสริมเรื่องบุคลิกภาพที่ดีและท�ำให้มี              
ความสุขกับการท�ำงาน การแชร์องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการท�ำงานเป็นทีมในสภาวการณ์ที่มีความเสี่ยง และแรงกดดัน              
ในการปฏิบัติงาน และกิจกรรมหลากหลายอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจุดประกายด้านการจัดการความรู้              
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.36

ทิศทางในอนาคต

พัฒนาระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ ให้ทุกหน่วยงานเป็น        
หน่วยงานคุณภาพมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
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กองพัฒนานักศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธวัช ตราชู

รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่
อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34) ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420, 3421  
โทรสาร 0-4427-2937
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงสร้าง กองพัฒนานักศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี
เป็นงานหรือเทียบเท่า

งานบริหารทั่วไป

งานทุนและแนะแนว

ส�ำนักงานอธิการบดี
งานกิจกรรมนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการ

งานบริการและสวัสดิการ

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และเครือข่ายผู้ปกครอง
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บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี
1. อาจารย์สุทธิชาติ  ใจชอบสันเทียะ
2. นางกุลิสรา แก้วมน
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นางสาวศศิธร ทูลสันเทียะ
นายสมชาย นวนกลาง
นางบุญญิสา พันสุเภาดี
นางสาววิชุดา ผ่านอ้น
นายบรรเลง ไม้โคกสูง
นางสาวสุพันณิกาญจน์ ปริญญวัฒน์
นายรัฐพล บุญส่ง
นางสาวศิริพร ฉิมพลี
นางสาวสร้อยสุดา เนินกลาง
นายวันเฉลิม เบ้ามี
นายมนูญ วนิชไพบูลย์
นางสาวขวัญเรือน ปราบจะบก

รองผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
รองผู้อ�ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ
หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์และเครือข่ายผู้ปกครอง
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา (นักวิชาการศึกษา)
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ (นักวิชาการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

สังกัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และเครือข่ายผูป้ กครอง
สังกัดงานบริหารทั่วไป
สังกัดงานกิจกรรมนักศึกษา
สังกัดงานบริการและสวัสดิการ
สังกัดงานกิจกรรมนักศึกษา
สังกัดงานกิจกรรมนักศึกษา
สังกัดงานทุนและแนะแนว
สังกัดงานทุนและแนะแนว
สังกัดงานทุนและแนะแนว
สังกัดงานทุนและแนะแนว
สังกัดงานกีฬาและนันทนาการ
สังกัดงานกีฬาและนันทนาการ
สังกัดงานกีฬาและนันทนาการ
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ผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ
กองพัฒนานักศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่และและกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่และกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส�ำนึกที่ดีในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับน้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา            
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตร
และเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นการแสดงร�ำบายศรีสู่ขวัญของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และพิธี           
สู่ขวัญ โดยนายก�ำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (พ่อก�ำปั่น บ้านแท่น) ศิลปินแห่งชาติ ต่อด้วยพิธีผูกข้อมือรับขวัญให้กับตัวแทนนักศึกษาใหม่
และกิจกรรมพี่พาน้องร้องเพลงเชียร์ กิจกรรมมอบธงประจ�ำรุ่น ต่อด้วยการเปิดกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญประโยชน์ แล้วจึงปล่อย
ขบวนนักศึกษาเริม่ ท�ำกิจกรรมจิตอาสา เป็นอันเสร็จพิธี ทัง้ นี้ กิจกรรมดังกล่าวมีผลการประเมินโครงการในภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ 4.45
อยู่ในระดับมาก
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พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจ�ำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ณ บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และหอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เข้าใหม่ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อให้
นักศึกษาส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และทราบถึงประวัติความเป็นมาของตรา            
พระราชลัญจกรประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จรวมถึงปลูกฝังจิตส�ำนึกทีด่ ตี อ่ สถาบัน พิธดี งั กล่าวได้รบั เกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ณ บริเวณ
ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ แล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังหอประชุมใหม่ เมื่อขบวนมาถึงหอประชุมใหม่นักศึกษาทุกคนถวายบังคม
พร้อมกัน ตราพระราชลัญจกรเคลื่อนผ่านนักศึกษาจนครบทุกคน จากนั้นเป็นการแสดงของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิ ล ป์ ไ ทย การกล่ า วน้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และกล่ า วถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณ ตั ว แทนคณาจารย์ ม อบเข็ ม ตรา                         
พระราชลัญจกรให้กับตัวแทนนักศึกษา และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมดังกล่าวมีผลการประเมินโครงการ            
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด
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พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ            
ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีส�ำนึกใน                      
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดา
และผู้มีพระคุณ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก                      
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   ฝอยพิกุล   อธิการบดี เป็นประธาน มีการแสดงเทิดพระเกียรติจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต              
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานเปิดกรวยธูปเทียนแพถวายเครือ่ งสัก
การะพานพุ่มดอกมะลิ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร จากนั้นนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ น�ำนักศึกษา
กล่าวค�ำปฏิญาณตน ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วจึงเป็นพิธมี อบโล่แม่ดเี ด่นและกล่าวให้โอวาทต่อด้วยการแสดง
ภาษามือประกอบเพลง จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย การแสดงร้องเพลงประสานเสียงจาก
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการแสดงดนตรี จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี           
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีผลการประเมินโครงการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก

ทิศทางในอนาคต

ทิศทางการด�ำเนินงานในอนาคต กองพัฒนานักศึกษาจะจัดรูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาแบบกระจายอ�ำนาจ
และงาน โดยกองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นกองกลางในการประสานงานส่วนกลาง กระจายงาน
พัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาให้คณะแต่ละคณะจัดการบริหารให้เต็มที่ ในด้านสถานที่ท�ำการของงานกิจการนักศึกษา        
จะจัดให้มีสถานที่ท�ำงานขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม ในบริเวณสถานที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการ             
ประสานงานและการท�ำงานร่วมกันของนักศึกษา
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กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี

อาจารย์ปิยะฉัตร
เทพหัสดิน ณ อยุธยา

รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
(อาคาร 15) ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1547, 1548
โทรสาร 0-4424-4739
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงสร้าง กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี

งานบริหารทั่วไป
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงินและพัสดุ
- หน่วยประกันคุณภาพและควบคุมภายใน

งานความร่วมมือกับต่างประเทศ

ส�ำนักงานอธิการบดี

- หน่วยพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
- หน่วยประสานงานชาวต่างชาติ
กองวิเทศสัมพันธ์
งานพิธีการและสารนิเทศ
- หน่วยพิธีการและต้อนรับ
- หน่วยประชาสัมพันธ์และสารนิเทศ

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล
- หน่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากล
- หน่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่สากล
- หน่วยพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์
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บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี
1. ดร.วริศรา ยางกลาง
2. นางสาวดลยา เพ็ชรดี

5. นายจักรพงศ์ สุคนธพงศ์
6. นางสาวสุภาลักษณ์ คากลาง

รักษาราชการแทนรองผู้อ�ำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
บุคลากรสู่สากล (นักวิเทศสัมพันธ์)
หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับต่างประเทศ (นักวิเทศสัมพันธ์)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเทศสัมพันธ์

7. นางสาววันวิสาข์ ศรีสมบุญ

นักวิเทศสัมพันธ์

8. นายพิษณุศักดิ์ โลหณุต

นักวิเทศสัมพันธ์ (ลูกจ้างชั่วคราว)

3. นางสาวกัลยาณี อินทรพาณิชย์
4. นางสาววรรณศิริ ทอนเกาะ

สังกัดงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และบุคลากรสู่สากล
สังกัดงานพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
สังกัดงานบริหารทั่วไป
สังกัดงานบริหารทั่วไป
สังกัดงานพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
สังกัดงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และบุคลากรสู่สากล
สังกัดงานพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
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ผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ
กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้น�ำส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากร
“Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club 2018”

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้น�ำส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากร “Nakhon Ratchasima Rajabhat
University Club 2018” เป็นการด�ำเนินโครงการในรูปแบบของชมรมโดยให้สมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน โดยจัดขึ้นวันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน                                 
ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว (อาคาร 13)   ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา         
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนและทักษะความเป็นผู้น�ำให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ด�ำเนินโครงการมีผู้เข้าร่วม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 136 คน ทั้งนี้ ความส�ำเร็จของโครงการอยู่ในระดับ 5

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น

กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย โดยการประสานกับสถาบัน
เทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่
13-27 มกราคม 2561 และระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2561-14 มกราคม 2562 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์
ทางภาษา  และเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับความรู้เชิงวิชาการในระดับสากล ตามสาขาวิชาที่
ก�ำลังศึกษาอยู่ รวมทั้งได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศอีกด้วย โดยสถาบันเทคโนโลยี Sibaura ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา         
ให้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติและช่วยงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของสถาบันเทคโนโลยี Shibaura เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และ 1 ปี
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 5 คน ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 5 อยู่ในระดับดีมาก
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โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม

วันที่ 22 มกราคม-20 เมษายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี ได้ด�ำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก
Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็นสากล ให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรมไทย สถานที่ส�ำคัญ
ต่ า ง ๆ ของจั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยและภาษามาเลเซี ย การสอนภาษาอั ง กฤษให้ กั บ                     
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การเป็นผู้ช่วยสอนให้กับอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับงานสารสนเทศ การเข้าชั้นเรียนร่วมกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในรายวิชาหลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์           
ณ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 2 คน ทั้งนี้ ผลการประเมินความ
พึงพอใจโครงการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับดีมาก

โครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 (NRRU Young Ambassadors 2018)

วันที่ 22-25 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี ได้ด�ำเนินโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ครั้งที่ 9 (NRRU Young Ambassadors 2018) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ             
ในจังหวัดนครราชสีมา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถเป็นตัวแทนในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับนานาชาติ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 45 คน ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับดีมาก
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โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ

กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์        
และสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา
อังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย             
โดยได้ส่งนักศึกษาคือ นายมารวย ลาภเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4             
เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 7 มีนาคม-15 มิถนุ ายน 2561 ณ JCU เมืองทาวน์สวิสส์ เครือรัฐออสเตรเลีย โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู่สากล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังเช่น ร่วมเดินขบวนพาเหรด
ในวั น ทหารผ่ า นศึ ก เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส งครามออสเตรเลี ย เรี ย นรู ้ ภ าษาและวั ฒ นธรรมชนพื้ น เมื อ งของออสเตรเลี ย                                
(ชาวอะบอริจิน) และสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวออสเตรเลีย ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการในภาพรวม                  
มีค่าเฉลี่ย 5 อยู่ในระดับดีมาก

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย

วันที่ 18 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี ได้ด�ำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา            
จาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเพิ่มโอกาส         
ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากการปฏิบัติหน้าที่ล่ามผู้แปลภาษา   
โดยนักศึกษาและอาจารย์จาก JCU เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมและฝึกประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาและสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่น ๆ โดยมีนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาปฏิบตั หิ น้าทีล่ า่ มแปลภาษาตลอดระยะเวลาด�ำเนินโครงการ มีผเู้ ข้าร่วมโครงการรวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 47 คน เป็นอาจารย์
และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก JCU จ�ำนวน 26 คน และนักศึกษาผู้แปลภาษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ�ำนวน 21 คน
ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับดีมาก
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โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนส�ำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
นักศึกษาชาวจีน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 2-11 กรกฎาคม 2561 ณ Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงาน
อธิการบดี จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนส�ำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนักศึกษา           
ชาวจีน เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผูบ้ ริหาร น�ำโดย ดร.อานรรต ใจส�ำราญ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางเพื่อร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและ
คณาจารย์ของ YXNU เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในการสร้าง
กิจกรรมด้านอื่น ๆ ในอนาคต และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา
เพือ่ ให้สามารถเข้าใจถึงภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาจีน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการน�ำมาปรับใช้พฒ
ั นาการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 18 คน ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.79 อยู่ในระดับดีมาก
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โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา           
ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม

วันที่ 22-27 กรกฎาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี ได้ด�ำเนินโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ในต่างประเทศ ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนการาบรูไนดารุสซาลาม โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยนักศึกษาได้ด�ำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย
เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาบรูไน กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและประวัติศาสตร์ของประเทศ
บรูไน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านการแสดง และเยี่ยมชมสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ ของประเทศบรูไน ซึ่งนักศึกษาได้รับประสบการณ์
และความรู้จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับมิตรภาพใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาและบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการจ�ำนวนทัง้ สิน้ 14 คน ทัง้ นี้ ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.9 อยู่ในระดับดีมาก

ทิศทางในอนาคต

กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการประสานงานในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพือ่ เสริมศักยภาพ ให้กบั นักศึกษาและบุคลากรเพือ่ พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากลและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ส�ำนักงานอธิการบดี

นางศิริวรรณ ติสันเทียะ

รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ,
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
และหัวหน้างานบริหารทั่วไป
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ  
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารกองอาคารสถานที่และบริการ
(อาคาร 37)
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3710, 3712, 3714, 3715,
3718, 3722 หรือ 0-4424-2476  
โทรสาร 0-4424-2476
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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โครงสร้าง โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ส�ำนักงานอธิการบดี

งานบริหารทั่วไป
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยการเงิน พัสดุ
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยนโยบายและแผน

ส�ำนักงานอธิการบดี

โครงการจัดตั้ง
กองอาคารสถานที่และบริการ

งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
- หน่วยงานช่างไม้ก่อสร้าง
- หน่วยงานประปา
- หน่วยงานไฟฟ้า
- หน่วยงานเครื่องปรับอากาศ
- หน่วยงานโทรศัพท์
- หน่วยงานสวน
- หน่วยงานพื้นที่บริการ
- หน่วยงานประจ�ำอาคาร

งานโยธาและสถาปัตย์
- หน่วยสถาปัตย์
- หน่วยวิศวกรรม

งานยานพาหนะ
- หน่วยบริการยานพาหนะ
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บุคลากรโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ส�ำนักงานอธิการบดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นายไกรลาศ บ�ำรุงชาติ
นายอุดม บาตรโพธิ์
นายเขมรัฐ ปั่นตระกูล
นายวิชัย สิทธิเสือ
นายโชติ ฝอยพรมราช
นายสุวรรณ์  ก้านพุดซา
นายสุเมธ จันทร์สุดา
ว่าที่ร้อยตรีวรนาถ อาจสาลี
นายสุเมธ  สุริยันต์
นายนเรศ สุริยันต์
นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว
นางเมธินี แนบสูงเนิน
นางจรรยา สุริยันต์
นางภาวินี รอดวินิจ
นางสาวนุชนาถ  แง้จตุรัส
นายชูวงศ์ ไตรสูงเนิน
นายสมนึก ชุ่มพุดซา
นายรัฐพล สระเพ็ชร
นายวุฒิกรณ์ จันทะพันธ์
นายสิทธิพงษ์ วงศ์สุวรรณ
นายจิรวัฒน์ พรมจันทร์
นางสาวจุรีพร แสงเดือน
นางสาวถาวรีย์ โฉมขวัญ
นายเกรียงศักดิ์  หงส์สิงห์

รักษาราชการแทนรองผู้อ�ำนวยการโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
หัวหน้างานยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์)
สังกัดงานยานพาหนะ
หัวหน้างานโยธาและสถาปัตย์ (วิศวกรโยธา)
สังกัดงานโยธาและสถาปัตย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
สังกัดงานยานพาหนะ
หัวหน้างานประปา (ช่างไม้)
สังกัดงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
หัวหน้างานช่างไม้ก่อสร้าง (ช่างไม้)
สังกัดงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
หัวหน้างานเครื่องปรับอากาศ (ผู้ช่วยช่างทั่วไป)
สังกัดงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
หัวหน้างานไฟฟ้า (ช่างไฟฟ้า)
สังกัดงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
พนักงานขับรถยนต์
สังกัดงานยานพาหนะ
พนักงานขับรถยนต์
สังกัดงานยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงานบริหารทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
สังกัดงานบริหารทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
สังกัดงานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงานบริหารทั่วไป
ช่างไฟฟ้า
สังกัดงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
ช่างสื่อสาร
สังกัดงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
สถาปนิก
สังกัดงานโยธาและสถาปัตย์
วิศวกรโยธา
สังกัดงานโยธาและสถาปัตย์
วิศวกร
สังกัดงานโยธาและสถาปัตย์
นายช่างเขียนแบบ
สังกัดงานโยธาและสถาปัตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงานโยธาและสถาปัตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงานโยธาและสถาปัตย์
วิศวกรโยธา
สังกัดงานโยธาและสถาปัตย์
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ
โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ส�ำนักงานอธิการบดี มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม            
ทางกายภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจงานด้านการบริหารจัดการสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพ การบูรณาการการใช้ประโยชน์อาคาร ระบบการจราจร การให้บริการยานพาหนะ และควบคุมงานก่อสร้าง
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักวิชาการ น�ำระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
แบบ Green and Clean University มาบูรณาการสู่การปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นด้านการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม        
เช่น การก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรณรงค์การใช้พลังงาน          
และการน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
ส�ำนักงานอธิการบดี  มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่นดังนี้

ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และระบบสาธารณูปโภค

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ส�ำนักงานอธิการบดี โดยงานโยธาและสถาปัตย์ มีการสร้างอาคารใหม่               
และปรับปรุงอาคารเดิม และปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมหลายรายการ ดังนี้
งานต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมทิ ศั น์
อาคารหอประชุม สัญญาจ้างเลขที่ 2/2560 ด�ำเนินการ
ตกแต่งภายในห้องประชุมใหญ่ อาคารทีป่ ระทับ ติดตัง้ ระบบ
แสง สี เสียง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ติดตั้งครุภัณฑ์ ปรับปรุง
พื้นที่โดยรอบอาคาร ตรวจรับงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2560 งบประมาณ 146,620,000 บาท
ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน�้ำผิวดินเพื่อการเกษตร และการ
สาธารณูปโภค สัญญาจ้างเลขที่ 13/2561 ก่อสร้างแหล่ง
เก็บกักน�ำ้ ผิวดินและปูดว้ ยผ้ายางสังเคราะห์ วางท่อระบายน�ำ  
้
และรางระบายน�้ำ คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมทางการเกษตร 100 ไร่ ตรวจรับงานแล้วเสร็จ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 งบประมาณ 10,437,000 บาท
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม สัญญาจ้าง         
เลขที่ 9/2561 ก่อสร้างถนนโดยรอบอาคาร และขุดสระ       
รอบอาคารที่ประทับและปูผ้ายางสังเคราะห์ พร้อมปูบล็อก
ตั ว หนอนโดยรอบ ปลู ก ต้ น ไม้ ปู ห ญ้ า โดยรอบอาคาร                 
ตรวจรับงานแล้วเสร็จ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 งบประมาณ
7,164,300 บาท
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม สัญญาจ้าง
เลขที่ 18/2560 ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคากระเบื้องคอนกรีต โครงสร้าง
หลังคาเหล็กรูปพรรณ ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน หน้าต่างกระจก
กรอบอลูมิเนียม ระบบไฟฟ้า ประปาตรวจรับงานแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 งบประมาณ 14,930,000 บาท
98 รายงานประจ�ำปี 2561

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล ลูว่ งิ่ และอัฒจรรย์ใหม่ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคา Metal sheet ภายใน          
อัฒจรรย์ ประกอบไปด้วย ห้องต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ             
การเรียนการสอน และการแข่งขันกีฬา
โครงการก่ อ สร้ า งอาคารปฏิ บั ติ ก ารรวม โครงสร้ า ง
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สู ง 5 ชั้ น โครงสร้ า งหลั ก เป็ น
คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างพืน้ Postension หลังคาเหล็ก
รูปพรรณ มุงหลังคาเหล็กรีดลอน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
20,000 ตร.ม.

การบู ร ณาการการใช้ ประโยชน์ อาคาร ด�ำเนินงานตาม
นโยบายสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ด� ำ เนิ น การวิ เ คราะห์
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์หอ้ งเรียน ทัง้ ห้องบรรยาย และ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โ ดยใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐาน            
ช่วงแรก 3 ปีแรก (พ.ศ. 2557-2559) รายงานการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ปีการศึกษา 2556 และ
ปีการศึกษา 2557 ในปีการศึกษา 2558-2559 ได้จัดท�ำ          
ในรูปแบบของ โครงการวิจัย  เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2558 และ 2559

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมถือเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ เนื่องจากเป็นการป้องกันหรือท�ำให้ปลอดเหตุที่              
จะท�ำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ ดูแลระบบน�ำ้ เสีย การอนุรกั ษ์พลังงาน การน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการ และการคัดแยกขยะเพือ่ สร้างคุณค่า
การจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าข่ายเป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการระบายน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำ
สาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 69 อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 82(1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย ด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ บันทึกสถิติและข้อมูล ตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้งทบทวนและวางแผนการออกแบบ            
วางผังระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมพร้อมออกแบบรายละเอียด          
ระบบรวบรวมและบ�ำบัดน�้ำเสีย งบประมาณ 2,250,000 บาท
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การจัดการน�้ำ
กิจกรรมและโครงการในการลดการใช้น�้ำเพื่อให้เกิดการประหยัด มีการอนุรักษ์น�้ำ  และมีการใช้น�้ำประปาจากระบบ
ท่อเมนหลัก โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ร่วมกับคณะท�ำงานปฏิบัติการประหยัดน�้ำ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ
ติดตั้งมาตรวัดน�้ำและจัดเก็บน�้ำภายในอาคาร ส�ำรวจระบบน�้ำประปาเพื่อซ่อมบ�ำรุง และประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น�้ำ
การอนุรักษ์พลังงาน
การด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐาน                 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552                 
ในการลดใช้พลังงานทั้งด้านไฟฟ้าและน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีกิจกรรมการบ�ำรุงรักษาเครื่อง        
ปรับอากาศ การเปลี่ยนใช้วัสดุ-อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การบ�ำรุงรักษา หม้อแปลง และ              
อื่น ๆ โดยจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน และกฎกระทรวง
ก�ำหนดอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังได้รับงบประมาณเพื่อจัดท�ำโครงการก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงาน       
แสงอาทิตย์ติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์สูงประมาณ 6 เมตร งบประมาณ 1,800,000 บาท

การสร้างมูลค่าขยะ
โครงการจัดการขยะรีไซเคิล โดยมีสมาชิกเป็นบุคลากร และลูกจ้างบริษัทรับจ้างท�ำความสะอาดของมหาวิทยาลัย          
ซึ่งมีการคัดแยก จัดเก็บ การจัดการขยะอันตราย เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดภาระ       
การจัดการด้านขยะมูลฝอย สามารถเปลี่ยนขยะให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
และไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบด้านการจัดการของเสีย

การพัฒนาบุคลากร

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ มีความตระหนักในด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร           
ซึ่งได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและก้าวทัน
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถเกิดการเรียนรู้ในมุมมองและรูปแบบที่หลากหลาย เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่                 
ให้มีความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการท�ำงานที่หลากหลาย                       
เพื่อให้มีประสิทธิผล
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โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ทบทวนยุทธศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท�ำงานเป็นทีม

วันที่ 23-25 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ทบทวน         
แผนตามแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ผลการด�ำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ สู่การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนาบุคลากร
ปรับกระบวนทัศน์ ทัศนคติ วัฒนธรรมในการท�ำงาน และน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานที่ปฏิบัติ และปฏิบัติงานรวมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการฝึกอบรม “สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร”

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 ได้จดั ให้มโี ครงการฝึกอบรม “สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพช่างไฟฟ้า ให้มีความรู้ ทักษะ สามารถปฏิบัติงานเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจซ่อม
และแก้ไขปัญหาของระบบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้
โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการ”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการ พร้อมฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นตอน               
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพที่จ�ำเป็นส�ำหรับงานบริการ และเรียนรู้วิธีการปรับทัศนคติให้เป็นบวก                  
มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้มีมุมมองการท�ำงานบริการด้วยความสุข และมีประสิทธิภาพ  
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โครงการฝึกอบรม “สาขาบ�ำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1”

โครงการฝึกอบรม “สาขาบ�ำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1” รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ทดสอบมาตรฐาน        
วันที่ 14 มิถนุ ายน 2561 มีผเู้ ข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 35 คน  รุน่ ที่ 2 ก�ำหนดจัดระหว่างวันที่ 11-13 มิถนุ ายน 2561 ทดสอบมาตรฐาน
ในวันที่ 18 มิถนุ ายน 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้มคี วามรู้ ทักษะ สามารถปฏิบตั งิ านช่างบ�ำรุงรักษา
รถยนต์เบื้องต้นได้

ทิศทางในอนาคต

ทิศทางการด�ำเนินงานในอนาคต โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนการให้บริการ          
ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และบริการด้านยานพาหนะ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ                   
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดท�ำแผนแม่บทเพื่อควบคุมสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบสาธารณูปการ พัฒนาระบบภูมิทัศน์และการพัฒนา
ระบบการสัญจร และก้าวสู่การให้บริการผ่านเทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็ว ในยุค 4.0
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ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส�ำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์

รักษาราชการแทน
หัวหน้าส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่
อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 3
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3130, 3131
โทรสาร 0-4424-2850
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โครงสร้าง ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส�ำนักงานอธิการบดี

งานประชุมและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- หน่วยผลิตเอกสารและจัดเตรียมการประชุม
- หน่วยติดต่อประสานงาน
- หน่วยบันทึก/รายงานการประชุม
- หน่วยติดตามมติที่ประชุม

ส�ำนักงานอธิการบดี

ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งานติดตามและประเมินผล
- หน่วยติดตามและประเมินผล
- หน่วยรายงานประจ�ำปี
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยบริหารจัดการความเสี่ยง
- หน่วยควบคุมภายใน

งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย
- หน่วยรวบรวม วิเคราะห์
- หน่วยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
- หน่วยจัดเก็บฐานข้อมูล

งานบริหารทั่วไป
- หน่วยธุรการ
- หน่วยการเงินและพัสดุ
- หน่วยบุคลากร
- หน่วยบริการสืบค้นและเผยแพร่
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1

2

3

บุคลากรส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส�ำนักงานอธิการบดี
1. นางสาวศรัญญา  ชูสกุล
2. นางสาวอนงค์รัก  จูหมื่นไวย์
3. นางสาวภิญญดา  ปูนขุนทด

หัวหน้างานประชุมและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
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ผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส�ำนักงานอธิการบดี มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมจ�ำนวน 10 ครั้ง
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ จัดประชุมจ�ำนวน 7 ครั้ง
3. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดประชุมจ�ำนวน 12 ครั้ง
4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จัดประชุมจ�ำนวน 7 ครั้ง
5. คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมจ�ำนวน 11 ครั้ง
6. โครงการเสวนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต

การประชุม

       คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
1. การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมจ�ำนวน 10 ครั้ง

2. การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ จัดประชุมจ�ำนวน 7 ครั้ง

3. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดประชุมจ�ำนวน 12 ครั้ง
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4.  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จัดประชุมจ�ำนวน 7 ครั้ง

5.  การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดประชุมจ�ำนวน 11 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรมของคณะกรรมการฯ

1. โครงการ “ร้อยไร่ ร้อยใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกอบรมและ
วิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) จัดโครงการ “ร้อยไร่ ร้อยใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561
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2. โครงการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช หัวข้อ “โฟล์คซองภาษาโคราช”
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา และเทอร์มินอล 21 โคราชด�ำเนิน         
โครงการเชิดชูภาษาโคราชเพื่ออนุรักษ์ภาษาของท้องถิ่นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส�ำนึกและความภูมิใจ          
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ  เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

3. โครงการเสวนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการเสวนา “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏในอนาคต” เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาเพื่อเป็นแนวทางก�ำหนดทิศทาง       
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น         
ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และเป็นแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา          
(พ.ศ. 2557-2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย                     
ได้ รั บ ทราบถึ ง บทบาท อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายของคณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด ระหว่ า งวั น ที่ 27-28 เมษายน 2561                               
ณ เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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4. โครงการรับฟังความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มีเ วที รั บฟั ง ความคิ ด เห็นต่อผล                     
การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ�ำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2561 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์                     
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5. โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำรายงานประเมินตนเองส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำรายงานประเมินตนเองส�ำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และระยอง ชาเลต์ รีสอร์ท           
(Rayong Chalet Resort) จังหวัดระยอง
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6. คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่นเข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ�ำนวน 18 ท่าน
ณ ห้องประชุม สุวจั น์ ลิปตพัลลภ 1 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชัน้ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้และศึกษางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ                                       
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ�ำนวน           
16 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นแนวทางในการท�ำงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พ.ศ. 2562 และพัฒนาการท�ำงานเป็นทีมร่วมกัน
วันที่ 5 กันยายน 2561 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ�ำนวน             
15 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ ศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมตามบทบาท
หน้าทีข่ องสภาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษารวมถึงสนับสนุนให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เกิดแนวความคิดในการ
พัฒนางาน

7. ประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา      
สภาคณาจารย์และข้าราชการด�ำเนินการจัดประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561                          
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย                   
สภาคณาจารย์และข้าราชการโดยมีประเด็นรับฟังความเห็นจากประชาคม เพื่อน�ำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตามประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สวัสดิการของบุคลากร ประเด็นที่ 2 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเด็นที่ 3 การเลื่อนต�ำแหน่งให้สูงขึ้นของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และเรื่องอื่น ๆ

ทิศทางในอนาคต
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ประสานและท�ำหน้าที่เลขานุการในการประชุมของสภามหาวิทยาลัยและ          
คณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงมีแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ และประสานงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนนโยบายและภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ

ของหน่วยงานในสังกัด
ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจ�ำปีการศึกษา 2560
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รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ�ำปีการศึกษา 2560
หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

กองกลาง

4.17

มาก

กองกิจการพิเศษ

4.19

มาก

กองคลัง

4.17

มาก

กองนโยบายและแผน

4.22

มาก

กองบริหารงานบุคคล

4.12

มาก

กองประกันคุณภาพการศึกษา

4.22

มาก

กองพัฒนานักศึกษา

4.07

มาก

กองวิเทศสัมพันธ์

4.56

มากที่สุด

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

3.98

ปานกลาง

ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

4.07

มาก

4.18

มาก

รวม
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ผู้จัดท�ำ รายงานประจ�ำปี 2561
บรรณาธิการ

นางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ
ดร.ไสว  กันนุลา
นายเมธี  กีรติอุไร  
นายสุชานนท์  โนนยะโส
ดร.โกสินทร์  ช�ำนาญพล   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา  เชิดจิระพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา  เข็มทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ตราชู    
อาจารย์ปิยะฉัตร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
นางปนัดดา  แก้วกูล  
นางอารีรัตน์  แก่นกลาง  
นางศิริวรรณ  ติสันเทียะ  

คณะกรรมการด�ำเนินงาน
นางสาวดวงใจ  ปานสันเทียะ
นางนครินทร์  หระพูล
นางมุกดา  วรแสน
นางสุภาวีร์  แก้วกูล
นางสาวสุภารัตน์  ชัยมีแรง
นางสาวสุภาพร  ค�ำภา
นางบุญญิสา  พันสุเภาดี
นายจักรพงศ์  สุคนธพงศ์
นางภาวินี  รอดวินิจ
นางสาวอนงค์รัก  จูหมื่นไวย์

นางสาวพัชรินทร์  พลเยี่ยม
นางกาญจนา  วงศ์สุวรรณ
นางสาวสุทธิกานต์  สุพรรณเภสัช
นางนิภาเพ็ญ  เสาวพันธ์
นางสาวณัฏยา  สกุลศิริทรัพย์
นายสุนทร  ฉินปรุ
นายยศพิรัชย์  บุญภาเฟื่องฟู
นางสาวรัมย์ประภา  บุญทะระ
นางสาวศศิญา  ก้อนอินทร์

ภาพประกอบ

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี

จัดรูปเล่มและจัดพิมพ์
โคราชมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรดักชั่น 205 ถนนยมราช ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4424-1580  โทรสาร 0-4424-1580 e-mail: koratmarketing@gmail.com
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1501 โทรสาร  0-4424-4739 www.old.nrru.ac.th  e-mail: ootpnrru@gmail.com
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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