
 บทที่  1 

บทน า 

1.1    บทสรุปผู้บริหาร 

                      กองงานวิทยาเขตบางนา  ส านักงานอธิการบดี  บริหารงานและด าเนินงาน  ภายใต้การก ากับ
และดูแลของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ขึ้นตรงกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติ
ตามพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  ก าหนดให้ทุกสถานศึกษา จัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน  และได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก  เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และมหาวิทยาลัยฯ ต้องประกัน
คุณภาพของบัณฑิต แต่ละระดับ  และสาขาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  ทักษะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
การศึกษาไทย 4.0 ด าเนินการจัดระบบและกลไกสอดคล้องตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพตามท่ีส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหงก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน สมศ.)  คณะกรรมการบริหาร วิทยาเขตบางนา ได้ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในกองงานวิทยาเขตบางนา 
สนับสนุนปัจจัยการเรียนการสอน สร้างความเสมอภาค เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สร้างสรรค์สังคมไทยให้มีมาตรฐานสากล ต่อไป 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1    การผลิตบัณฑิต 

       คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1    เท่ากับ    5.00   (ระดับดีมาก)  

จุดเด่น 

1. ด าเนินการจัดให้บริการให้ค าปรึกษาด้านการเรียน แนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ 
โดยจัดโครงการแนะแนวอาชีพมุ่งเน้นหัวข้อที่ทันสมัยที่นักศึกษาสนใจสามารถน าไปประยุกต์ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ข้อมูลและความรู้ผ่านสื่อหลายช่องทางเพ่ิมข้ึน เช่น  

2. ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ด าเนินงานตามแผนและน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาได้ครบทุกกิจกรรม 
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3. จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีส่วนร่วมและแต่งตั้งเป็นคณะท างานเสนอ
ความคิดเห็น และส ารวจความต้องการของนักศึกษา สอดคล้องและเชื่อมโยง พันธกิจ
ยุทธศาสตร์  ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับ
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการประเมินผลและน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไป
จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนา /ปรับเปลี่ยนแผน รูปแบบโครงการ/กิจกรรม เช่น  สรุปเนื้อหา /องค์ความรู้ให้
นักศึกษา และเผยแพร่ผ่านระบบไลน์  ที่สามารถจะด าเนินการได้  ให้สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินงานแบบใหม่  อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  - 
19   และส่งผลกระทบหลายด้าน ในรอบปีการศึกษา 2562       

องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย 

      กองงานวิทยาเขตบางนา  ไม่ต้องประเมินการด าเนินงาน 

 

องค์ประกอบที่ 3   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3   เท่ากับ  5.00  (ระดับ ดีมาก) 

จุดเด่น 

    กองงานวิทยาเขตบางนา มีการวางแผน ก ากับและติดตาม  ส่งเสริมการจัดโครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  สืบสานประเพณีไทย ปลูกฝังบุคลากร และนักศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่ารวมทั้ง 

ประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ อย่างต่อเนื่อง  และเผยแผร่กิจกรรมผ่าน www.bangna.ru.ac.th  
แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม ระหว่างนักศึกษากับหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

จุดที่ควรพัฒนา 

                 บูรณาการและสร้างความตระหนักของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/  บุคลากร /นักศึกษา เห็นประโยชน์และ
คุณค่า ในวัฒนธรรมไทย  ร่วมสืบสาน/อนุรักษ์ ประเพณีไทย โดยน าไปเผยแพร่ต่อไป  

 

 

 

http://www.bangna.ru.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 4   การบริหารจัดการ 

      คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4  เท่ากับ  4.91   (ระดับ ดีมาก) 

จุดเด่น 

                       กองงานวิทยาเขตบางนา   มีแผนการด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีแผนการบริหารจัดความเสี่ยง ผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา ก าหนดทิศทาง
นโยบายการบริหาร ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งมีการกระจายอ านาจในการบริหาร และให้บุคลากรมีส่วน
ร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วน ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ มีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร และให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของทุกหน่วยงานแยกตามกลุ่มเป้าหมาย มาปรับปรุงและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง   และปรับกระบวนการบริหารงาน
ตามพันธกิจที่เก่ียวข้องในวิทยาเขตบางนา อันเนื่องมาจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 
สอดคล้องกับมาตรการของประกาศของมหาวิทยาลัยรามค าแหง                     

จุดที่ควรพัฒนา 

                       พัฒนาด้าน ระบบและกลไกเกี่ยวกับ สารสนเทศในหน่วยงาน รวมถึงจัดหาบุคลากรเฉพาะทาง
ที่มีความรู้ ทักษะ  เพ่ือมาด าเนินการในกองงานวิทยาเขตบางนา  

 

องค์ประกอบที่  5 สิ่งสนับสนนการเรียนรู้ 

        คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5   เท่ากับ  5.00 (ระดับ ดีมาก) 

จุดเด่น 

กองงานวิทยาเขตบางนา มีความพร้อมทางกายภาพ ในการจัดการเรียนการสอน ด้านสิ่ง 

สนับสนุนการเรียนรู้ เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา รวมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวก และสนับสนุนทาง
การศึกษา และมีการประเมินผลความพึงพอใจด้านต่าง ๆ น ามาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง   

จุดที่ควรพัฒนา 
                    เพ่ิมมาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารเรียน และทรัพย์สิน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ่น                     
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ประวัติความเป็นมาของกองงานวิทยาเขตบางนา 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ได้ด าเนินการจัดตั้งวิทยาเขตบางนา  ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เพ่ือรองรับ
กับจ านวนนักศึกษาที่มีจ านวนมากและเพ่ิมข้ึนทุกปี ท าให้มีปัญหาด้านสถานที่จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงได้เสนอแก้ปัญหาการขาดแคลนสถานที่จัดการเรียนการสอน  เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “วิทยาเขตบางนา”  บนที่ดินซึ่งมีผู้บริจาคจ านวน 150 ไร่ บริเวณกิโลเมตรที่ 8 
ถนนเทพรัตน์ (ถนนบางนา-ตราด)  แขวงดอกไม้ เขตบางนา (ปัจจุบันขึ้นกับเขตประเวศ ) กรุงเทพมหานคร ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย จัดตั้งกองงานวิทยาเขตบางนา  พ.ศ. 2534  ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  
108  ตอนที่  145 วันที่ 20 สิงหาคม 2534  โดยใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ในวิชาพ้ืนฐานชั้น
ปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2527 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2527 เป็นต้นมา 
            องค์กรในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท าให้การบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ต้อง
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ  ธุรกิจเอกชน 
ต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง และน าความรู้ไปท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัดใกล้เคียง ให้
ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
ศึกษานอกเวลาราชการ  ณ วิทยาเขตบางนา ตามล าดับ ดังนี้ 
                    1. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา                    
                      (Saturday-Sunday  Program) 
                    2. โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา 
                    3. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program วิทยาเขตบางนา     
                    4. โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
                    5. โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต  
                    6  โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
                    7. โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
                    8. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
                    9. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Oneday Program)             
         10. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
                  11. โครงการศึกษาภาคพิเศษ นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาวันอังคาร – วันพฤหัสบดี)                                                
                  12. โครงการศึกษาภาคพิเศษ นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาวันเสาร์-วันอาทิตย์)  
                  ปัจจุบันหลักสตูร ล าดับที่ 1-5  ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตบางนา เนื่องจากจ านวน
นักศึกษามีไม่เพียงพอและตามเกณฑ์ของส านักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการจัดการเรียนการสอน ต้องมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา  ปัจจุบันคณะต่าง ๆ  ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ทันและรองรับด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทัง้เกิด
วิกฤตด้านต่าง ๆ อย่างเช่นปีปัจจุบันเกิดโรคระบาดโควิด-19 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้คณาจารย์ปรับรูปแบบ
การบรรยาย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดเพ่ิมข้ึน ที่ต้องมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
โดยบรรยายแบบออนไลด์ เป็นต้น  
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ปรัชญา  ปณิธาน  และพันธกิจ 

ปรัชญา ( Philosophy)     :    มุ่งสร้างงานตามพันธกิจ  ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

ปณิธาน  ( Ambition)      :    พัฒนากองงานวิทยาเขตบางนา ให้เป็นแหล่งสนันสนุนวิทยาการ  

                                        แบบตลาดวิชา ที่มุ่งผลิตบัณฑิต  ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตส านึกในความ 

                                        รับผิดชอบต่อสังคม 

วิสัยทัศน์ (Vision)            :    สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อปวงชนและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

                                        แบบตลาดวิชา ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพช่วยสร้างสรรค์สังคม 

ค่านิยมองค์กร (Corporate Values)   :  ซื่อสัตย์  จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร 

อัตลักษณ์   (Identities)                  :    ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

เอกลักษณ์(Identity)                       :    มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจ ากัดจ านวน * 

พันธกิจ (Mission)            :  1. สนับสนุนและสิ่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน  

                                         เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

                             2. สนบัสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

                                      3. สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหาร 

                                         จัดการบ้านเมืองที่ดี 

หมายเหตุ   :  *  จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร กองงานวิทยาเขตบางนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่  ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ วาระท่ี ๔.๑  เรื่อง ขอหารือ การทบทวน วิสัยทัศน์  ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ 
ค่านิยมองค์การ พันธกิจ แผนปฏิบัติราการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   มีมติพิจารณาร่วมกัน เห็นสมควร
เพ่ิมเติมตามมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกัน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหาร 

 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารของกองงานวิทยาเขตบางนาในปัจจุบัน ได้ปรับโครงสร้าง
เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจ ลดความซ้ าซ้อน ลดขั้นตอน สั่งการตามสายการบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการบริหาร มีการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน ปรับปรุงใหม่โดยกองแผนงานสั่งการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2559 และการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ และหนังสือ กผ 566/2562 
เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/ส่วนงานภายใน ซึ่งกองงานวิทยาเขตบางนา ได้มีหนังสือ
ชี้แจงยืนยันการตรวจสอบ ตามหนังสือ กวข 518/2562 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562  คือ 

1. งานธุรการ 
2. งานกิจการและบริการนักศึกษา 
3. งานแพทย์และอนามัย 
4. งานช่างและยานพาหนะ 
5. งานอาคารสถานที่ 

    โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารของกองงานวิทยาเขตบางนา จ าแนกตามงานต่างๆ 

 มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  งานธุรการ เป็นหน่วยงานกลางของกองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ เวียนหนังสือราชการทั้งภายในและ
ภายนอกกองงานวิทยาเขตบางนา ควบคุมการผลิตเอกสาร ด้านการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ ด้าน
การเงินและพัสดุ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร  และค่ารักษาพยาบาลผ่าน
ระบบ 3 มิติ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ วิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารงบประมาณและการ
ประเมินคุณภาพงาน  โดยแบ่งออกเป็น  5 หน่วยงาน คือ 
1.1 หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร 
1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ 
1.3 หน่วยการเงินและบัญชี 
1.4 หน่วยพัสดุ 
1.5 หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพ                                             

           2.   งานกิจการและบริการนักศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
ด้านสนับสนุนให้การเรียนการสอน การให้บริการการศึกษา การประชาสัมพันธ์ อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษา 
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แนะแนวแก่นักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการกิจกรรมและควบคุมดูแลรบผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา ของ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 หน่วย คือ  

2.1 หน่วยธุรการ 
2.2 หน่วยบริการการศึกษา     
2.3 หน่วยกีฬาและสวัสดิการนักศึกษา 
2.4 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 

3.  งานแพทย์และอนามัย  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในการตรวจรักษาโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา
ต่าง ๆ  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเฝ้าระวังโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง  วางแผนการให้บริการ
วิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมตามผลส ารวจความต้องการ/จ าเป็นของชุมชนประสานงานกับองค์กรสุขภาพต่าง ๆ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วย  คือ 

3.1 หน่วยธุรการและเวชระเบียน 
3.2 หน่วยพยาบาลและเภสัชกรรม 
3.3 หน่วยเวชปฏิบัติ 
 

4.  งานช่างและยานพาหนะ  มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนนิงานด้านการบริหารและการจัดให้บริการด้าน
ยานพาหนะด้านสาธารณูปโภคแก่อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโทของกองงาน
วิทยาเขตบางนา โดยก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานคือ รับผิดชอบในการจัดการ การวางแผนและติดต่อ
ประสานงาน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ 

4.1 หน่วยยานพาหนะและซ่อมบ ารุง 
4.2 หน่วยไฟฟ้า 
4.3 หน่วยประปา 
 

5.    งานอาคารสถานที่  มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการอาคารสถานที่ อาคารเรียน เพ่ือสนับสนุน
การจัดสถานที่สอบ การตกแต่งและปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์   การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ 
การจัดจราจร รวมทั้งสั่งการ ติดตามผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ 

5.1 หน่วยอาคารเรียนสถานที่ 
5.2 หน่วยเกษตร                                          
5.3 หน่วยรักษาความปลอดภัย 
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จ านวนบุคลากร 

ตารางแสดง จ านวนบุคลากรจ าแนกประเภท และงบคลัง งบรายได้  หนว่ย : คน 

ประเภทบุคลากร งบคลัง งบรายได้ ยอดรวม 
ข้าราชการ 17  17 
ลูกจ้างประจ า 36  36 
ลูกจ้างงบรายได้( ลักษณะ
ลูกจ้างประจ า) 

 2 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 30 1 31 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  7 7 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
(ลักษณะลูกจ้างประจ า)  

 22 22 

สรุปยอด 83 32 115 
 

ข้อมูล  ณ วันท่ี  30   มิถุนายน  2563 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
กองงานวิทยาเขตบางนา 

 
 
 

 
 

   
                                                                                                         
 
           
                  

 
 
 
 

 
หมายเหตุ  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  จัดตั้งกองงานวิทยาเขตบางนา ณ  วันท่ี ๑ สิงหาคม  พ.ศ. 2534   ลงในราชกิจานุเบกษา  เลม่ 108  ตอนท่ี  145  วันท่ี  20  สิงหาคม  2534  

 มติสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙  วาระที่ ๔.๙ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙     
ตามบันทึกข้อความ กองแผน (ป) 1838/2559 ลงวันท่ี  25 สิงหาคม 2559  เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองงานวิทยาเขตบางนา 
และยืนยันการปรับปรุงโครงสร้าง  ตามหนังสือ กวข. ๕๑๘/๒๕๖๒  ลงวันท่ี  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ครั้งท่ี 10/2562  วาระที่ 4.8 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองงานวิทยาเขตบางนา ส านักอธิการบดี  

         
 

 
 
 

*หน่วยโสตทัศนศึกษา  
ส านักเทคโนโลยกีารศึกษา  

 **งานบริการสารสนเทศ 
 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา 
     

1.งานธุรการ 5.งานอาคารสถานที่
สถานที่ 

3.งานแพทย์และอนามัย  2.งานกิจการและบริการนักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี  

กองงานวิทยาเขตบางนา  

4.งานช่างและยานพาหนะ 
1.1 หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร 
1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ       
1.3 หน่วยการเงินและบัญชี      
1.4 หน่วยพัสดุ        
1.5 หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกัน
คุณภาพ                                                                                                 

2.1 หน่วยธุรการ 
2.2 หน่วยบริการการศึกษา  
2.3 หน่วยกีฬาและสวัสดิการนักศึกษา                                 
2.4 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

3.1 หน่วยธุรการและเวชระเบียน                       
3.2 หน่วยพยาบาลและเภสัชกรรม                   
3.3 หน่วยเวชปฏิบัติ                                           

4.1 หน่วยยานพาหนะและซ่อมบ ารุง         
4.2 หน่วยไฟฟ้า                    
4.๓ หน่วยประปา                                                         

5.1 หน่วยอาคารเรียนสถานท่ี 
5.2 หน่วยเกษตร                    
4.๓ หน่วยรักษาความปลอดภัย                                                         
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โครงสร้างการบริหารภายในกองงานวิทยาเขตบางนา 
 

 
 
 

 
   
 
 
    
 
 

 
 
-  
     
 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชาล   ทองประยูร) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด ) 

ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา 
(นายพิพัฒน์  ไทยบ ารุง) 

3. งานแพทย์และอนามยั  
(นายถนอม อุตรัตน์) 

พยาบาลช านาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทนหัวหน้างาน 

 

4. งานชา่งและยานพาหนะ 
(นายพิพัฒน์  ไทยบ ารุง) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ 
 รักษาราชการแทนหัวหน้างาน 

 

5. งานอาคารสถานที่ 
 (นายทวีศักดิ์  นาคแก้ว) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ 
หัวหน้างาน 

 

2. งานกิจการและบริการนักศึกษา 
(นางอัญชไม สุข)ี 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทนหัวหน้างาน 

 

1. งานธุรการ 
 (นายศักดา  ดอกแก้ว) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ 
หัวหน้างาน 
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1.2  งบประมาณและอาคารสถานที่ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 

มิติหน่วยงาน - แผนงาน/งาน-กองทุน 

     กองงานวิทยาเขตบางนา   จ านวนเงิน        33,175,500   บาท 

ช.    แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย        จ านวนเงิน              33,175,500    บาท 

      1. งานบริหารมหาวิทยาลัย                      จ านวนเงิน       33,175,500     บาท 

           1.1  กิจกรรมสนับสนุน 

                 - บริหารจัดการทั่วไป 

           กองทุนทั่วไป                                    จ านวนเงิน      33,175,500    บาท 

1) งบบุคลากร                      จ านวนเงิน      22,106,900     บาท 
 
1.1 เงินเดือน                      จ านวนเงิน        9,744,600     บาท 
   1.1.1  เงินเดือนข้าราชการ                     จ านวนเงิน        9,744,600     บาท 
   1.1.2  เงินประจ าต าแหน่งบริหาร 
   1.1.3  เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ 
   1.1.4  เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพ 
   1.1.5  เงินตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 
   1.1.6  เงินตอบแทนสมทบเงินเดือน 
1.2 ค่าจ้างประจ า                                  จ านวนเงิน       12,362,300   บาท 
   1.2.1  ค่าจา้งลูกจ้างประจ า                     จ านวนเงิน                12,362,300   บาท 
   1.2.2  เงินเดือนรายเดือนลูกจา้งประจ า          
   1.2.3  เงินตอบแทนสมทบค่าจา้งประจ า                                        

           2)    งบเงินอุดหนุน                      จ านวนเงิน     11,068,600    บาท 

                  2.1  เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ยบุคลากร                    จ านวนเงิน               11,068,600    บาท 

          2.1.1  เงินเดือนพนักงานของรัฐ 

          2.1.2  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ 

                            2.1.3  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานของรัฐ 

                            2.1.4  อัตราทดแทนเกษียณ 
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งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ าแนกตามหน่วยงาน/แผนงาน/งาน 

   กองงานวิทยาเขตบางนา  จ านวนเงิน           28,848,200    บาท 

ช. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย    จ านวนเงิน  28,348,200  บาท 

   1.  งานบริหารมหาวิทยาลัย                            จ านวนเงิน  28,348,200  บาท 

       1.1  บริหารจดัการทั่วไป                            จ านวนเงิน  28,348,200  บาท 

 กองทุนทั่วไป               จ านวนเงิน  12,086,500  บาท 

1. งบบุคลากร               จ านวนเงิน   7,374,900   บาท 
1.1  ค่าจ้างประจ า              จ านวนเงิน   7,374,900   บาท 
      1.1.1    ลูกจ้างงบรายได ้                          จ านวนเงิน     589,100   บาท 
      1.1.2    ลูกจ้างมหาวิทยาลัย                           จ านวนเงิน                 6,785,800  บาท 
                 -เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 
 

             2.    งบด าเนินงาน                            จ านวนเงิน  4,218,000  บาท 

                    2.1  ค่าตอบแทน                             จ านวนเงิน                  2,000,000  บาท 

                2.1.1  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

                2.1.2  ค่าตอบแทนแพทย์/พยาบาล//เภสัชกร 

                2.1.3  ค่าตอบแทนตรวจรกัษาการณ์ 

                2.1.4  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงานอื่นให้ราชการ 

                2.1.5  ค่าปฏิบัติงานรับสมคัรและลงทะเบียนนักศึกษา 

                   2.2   ค่าใช้สอย                           จ านวนเงิน   700,000  บาท 

                 2.2.1 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                          จ านวนเงิน   700,000  บาท 

          2.3   ค่าวัสด ุ                                         จ านวนเงิน                 1,500,000  บาท 

         2.4   ค่าสาธารณูปโภค                                        จ านวนเงิน    18,000  บาท 
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           3.     งบเงินอุดหนุน           จ านวนเงิน   493,600 บาท 

         3.1  เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ยบุคลากร         จ านวนเงิน   493,600 บาท 

               3.1.1  พนักงานมหาวิทยาลยั         จ านวนเงิน   493,600  บาท 

               เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

                                  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ 

                       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

          กองทุนพัฒนาบุคลากร        จ านวนเงิน  278,980  บาท  

          1.  งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)      จ านวนเงิน  278,980  บาท 

  1.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร     จ านวนเงิน  278,980  บาท 

          กองทุนสินทรัพย์ถาวร       จ านวนเงิน           15,982,720  บาท 

1.  งบลงทุน       จ านวนเงิน           15,982,720  บาท 
1.1  ค่าครุภัณฑ ์        จ านวนเงิน                        3,981,720  บาท 
      1. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ       จ านวนเงิน             1,288,000  บาท 
          ไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
          90  กิโลวัตต ์ จ านวน 1 คัน ๆ ละ 1,288,000 บาท 
       2.รถบรรทุก (ดีเซล) ชนาด 6 ตัน 6 ล้อ                 จ านวนเงิน           2,500,000 บาท 
          ไม่ต่ ากว่า 6000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
          170 กิโลวัตต์  แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท 
       3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า Network แบบที่ 1      จ านวนเงิน               17,800  บาท 
          (33 หน้า/นาที) จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท3 
      4.  เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,000 บาท     จ านวนเงิน              26,000  บาท 
      5.  เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตัง้พื้น                                 จ านวนเงิน                        7,700  บาท 
           จ านวน  1 เครื่อง  ๆ ละ 7,700  บาท 

   6.  ชุดออกซิเจนหายใจชนาด  680  ลิตร จ านวน 1 เครื่อง          จ านวนเงิน                       5,500  บาท 
        เครื่องละ  5,500  บาท 
   7.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1             จ านวนเงิน                      44,000  บาท 
       * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง 
       เครื่องละ 22,000 บาท 
   8.  โต๊ะปิงปอง  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 11,600 บาท                     จ านวนเงิน                     11,600  บาท 
   9.  ตู้บานเล่ือนผสมขนาด 91.4 x 45.7 x 18.3 ซม.                   จ านวนเงิน                     30,120  บาท 
       จ านวน  6  ตู ้ๆ ละ 5,020  บาท  
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10.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1      จ านวนเงิน                    51,000  บาท 
      (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว ) จ านวน 3 เครื่อง 
      เครือ่งละ 17,000 บาท  

            1.2   ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง                         จ านวนเงิน                   12,001,000  บาท 

                   1. งานก่อสร้างหอ้งน้ ารวม   1 หลัง                            จ านวนเงิน                       2,010,000  บาท 

                   2. งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ าประปา  1  งาน                           จ านวนเงิน                      3,189,000   บาท          

      3.งานกอ่สร้างซุ้มที่พักนักศึกษา พร้อมม้านั่ง จ านวน  16                  จ านวนเงิน                     6,802,000  บาท 
        และงานปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร 

ฉ.  แผนงานสนับสนุนวิชาการ                 จ านวนเงิน                        500,000  บาท 

                   1.  งานสนับสนุนวิชาการ                             จ านวนเงิน                          500,000  บาท 

                       1.1  กิจกรรมและพฒันานักศึกษา (กิจกรรมรอง)                             จ านวนเงิน                        500,000  บาท 

                   กองทุนกจิการนกัศึกษา                จ านวนเงิน                          500,000  บาท 

1. งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร์)              จ านวนเงิน                        500,000  บาท 
     1.1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา              จ านวนเงิน                          500,000  บาท 
 
 
                               -------------------------------------------------------------- 
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สถานที่และอาคารสถานที่ 

 กองงานวิทยาเขตบางนา  มีพ้ืนที่ประมาณ 150 ไร่  ประกอบด้วย อาคารอ านวยการ อาคารเรียนรวม 5 
ชั้น 3 หลัง อาคารเรียนชั้นเดียว6 หลัง  อาคารเรียนรวม 7 ชั้น 2 หลัง  (อาคารสองแคว SK 1- SK 2) อาคารโรง
อาหาร 2 หลัง    อาคารบริการสารสนเทศห้องสมุด วิทยาเขตบางนา อาคารที่ท าการธนาคารออมสิน สาขา
รามค าแหง 2 ที่ท าการไปรษณีย์ สาขาทุ่งเศรษฐี โดยแบ่งเป็นพื้นที่ท าการ  ดังนี้ 

อาคารอ านวยการ 
 
 ชั้นที่ 1      -ที่ท าการงานธุรการ 
      -ที่ท าการงานอาคารสถานที่ 
      -ที่ท าการงานช่างและยานพาหนะ 
 ชั้นที่ 2       ห้องท างานรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต 
       ห้องผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต 
       ห้องผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขตบางนา 
       ห้องประชุมเอนกประสงค์ , ห้องประชุมย่อย 
           ชั้นที่ 3 – 5  
      ห้องเรียนส าหรับการเรียนการกสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาเขตบางนา 
      ห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)วิทยาเขตบางนา 
อาคารพระมาส  (PRB) 
 ชั้นที่ 1      ห้องอ่านหนังสือ / ห้องเอนกประสงค์ 
           ชั้นที่ 2     ที่ท าการงานแพทย์และอนามัย 
           ชั้นที่ 3     ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
                        ห้องบรรยายส าหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท/ปริญญาตรี 
           ชั้นที่ 4     ห้องบรรยายส าหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท/ปริญญาตรี 
           ชั้นที่ 5     ที่ท าการงานโสตทัศนศึกษา ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
                        ห้องบรรยายส าหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท/ปริญญาตรี 
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อาคารคณฑี  (KTB) 
 ชั้นที่ 1         ห้องประชาสัมพันธ์ / ห้องพักอาจารย์ และที่ท าการไปรษณีย์ ทุ่งเศรษฐี  
          ชั้นที่  2 – 5   ห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 
 
อาคารพระบาง (PBB) 
          ชั้นที่  1        ห้องอ่านหนังสือ 
 ชั้นที่ 2 -5     ห้องเรีนส าหรับการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  
 
อาคาร BNB 1-2       ที่ท าการของหน่วยซ่อมบ ารุง  งานช่างและยานพาหนะ 
อาคาร BNB 7         ที่ท าการหน่วยกีฬาและสวัสดิการนักศึกษางานกิจการและบริการนักศึกษา (สนามกีฬาในร่ม) 
อาคาร BNB 8          ห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และห้องเรียนส าหรับการเรียนการ 
                           สอน โครงการนิติศาสตร์บัณฑิต (วันเสาร์-วันอาทิตย์) 
อาคาร BNB 10-11    ส ารองไว้ใช้เป็นสนามสอบไล่ รามค าแหง 2   
อาคารเรียนรวม 7 ชั้น  อาคาร SK 1 –  อาคาร SK 2 
อาคารสองแคว  SK 1 ชั้นที่  1 – 2        ใช้เป็นส านักงานของงานกิจการและบริการนักศึกษา/ห้องอ่านหนังสือ 
         ชั้นที่ 3-4,6         ห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 
                            ชั้น  5               ห้องเรียนโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา  
                            ชั้น  6               ห้องเรียนขนาดย่อย  
                            ชั้น  7               ห้องเรียนขนาดใหญ่ / ห้องประชุม 
 อาคารสองแคว  SK 2 ชั้นที่  1-3          ห้องอ่านหนังสือ/ห้องเอนกประสงค์ส าหรับท ากิจกรรม/ห้องบรรยาย 
         ชั้นที่   4            ห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอนโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
                            ชั้น  5               ห้องเรียนโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์  
                            ชั้น  6               ห้องเรียนขนาดย่อย  
                            ชั้น  7               ห้องเรียนขนาดใหญ่/ ห้องประชุมอาคารสองแคว  SK 1 ชั้นที่  1 – 2 
                                                  ใช้เป็นส านักงานของงานกิจการและบริการนักศึกษา     
 
 
 
 



 

พืน้ท่ีว่าง 

 
แผนผังกองงานวิทยาเขตบางนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

อาคารอ านวยการ 
ห้อง

สมุด
ธ. ออมสิน 

BNB 1 BNB 7 

BNB 2 BNB 8 

BNB 10 

BNB 11 

โรงอาหาร 

PRB KTB PBB 

สระน า้ 1 

สระน า้ 2 

สระน า้ 3 

SK  2 

ทางออก ทางเข้า 

สระน้ า  สระน้ า  

SK  1 

ประตูข้าง 

ประตูข้าง ประตูข้าง 

ประตูข้าง 

ทางเข้า –ออก (ด้านหลัง) 
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1.3  สรุผผลการเปรียบเทียบตามผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา และเป้าหมายส าคัญในปีปัจจุบัน 

ผลการประเมินปี  2561 การปรับปรุง เป้าหมาย (ปี 2562) ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 
กองงานวิทยาเขตบางนา 
รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ด้านการ
ให้บริการและการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
ได้ด าเนินการครบตามพันธกิจ  
สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา โดยได้รับความสนใจและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพใน
ปัจจุบันประเมินการจัดกิจกรรม
ได้ผลเป็นอย่างดี และน าไปใช้ได้
จริง  ได้แก่ การอบรมกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจออนไลน์ 
การออกแบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์  
 
 
 
 
 

ส ารวจความต้องการของ
นักศึกษา หัวข้อที่นักศึกษา
สนใจ  จัดท าเป็นแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา   โดยแต่งตั้ง
นักศึกษาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัด
กิจกรรม ประเมินความพึง
พอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 
หลังจากการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
เพ่ือน าไปปรับปรุงในการ
ให้บริการและจัดท าแผน
กิจกรรมนักศึกษาต่อไป 

พัฒนาระบบและกลไกใน
การให้บริการและจัด
กิจกรรม/ห้วข้อพัฒนา
อาชีพในปัจจุบัน/ทันสมัย      
และนักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้จริง รวมถึง 
การให้บริการนักศึกษา 
สามารถเข้าถึงนักศึกษา  
และสื่อสารกันได้สะดวก
และรวดเร็วขึ้น   

ก.ค. 62 - มิย .63 -ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา
และให้ความรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ ครบทุกด้าน โดยมีตัวแทน
นักศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
 -ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ   
โดยให้บริการที่มาติดต่อด้วยตนเอง และ
บริการตอบค าถามทางโทรศัพท์ และทาง
แอพพลิเคชั่นไลน์ รวมถึงจัดบอร์ดกิจกรรม
วิชาการ  จัดกิจกรรมแนะแนวแบบกลุ่ม 
และพาไปศึกษาดูงานตามที่ต่าง ๆ   
-การจัดโครงการแนะแนวอาชีพในหัวข้อ
ถ่ายภาพด้วยมือถือ  /อบรมแผนที่ความคิด
..ชีวิตดี๊ดีเคล็ดไม่ลับสู่ความส าเร็จ รวมถึง 
-การให้ข้อมูลแก่นักศึกษา บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร ในการหาแหล่งงานเต็ม
เวลาและนอกเวลา โดยบริษัทเข้ามา
ด าเนินการคัดนักศึกษาเอง  เป็นต้น             
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ผลการประเมินปี  2561 การปรับปรุง เป้าหมาย (ปี 
2562) 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย  
ไม่มีการประเมิน 
 
 
 องค์ประกอบที่ 3  

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
กองงานวิทยาเขตบางนา  มีการวางแผน ก ากับติดตาม และประเมินผล
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้วิทยาเขตบางนา ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

 
 
 
 
 
การประเมินผลการ
จัดกิจกรรมโครงการ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
ผลที่ได้เน้นคุณค่า
และตระหนักใน
กิจกรรม รวมทั้ง
เผยแพร่การจัด
กิจกรรมหลาย
ช่องทาง  

 
 
 
 
 

กิจกรรมทุกกิจกรรม
ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ85 และระดับ
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
ต่ ากว่า 3.65 

 
 
 
 
 

ก.ค.62 - มิย. 63 

 
 
 
 
 

ด าเนินจัดกิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ครบ
ตามตัวชี้วัดที่วางแผนไว้  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าใน
วัฒนธรรม ร่วมสืบสาน/อนุรักษ์ 
ประเพณีต่าง ๆ และเผยแพร่
กิจกรรมที่ด าเนินการผ่าน  
Facebook , 
www.bangna.ru.ac.th  
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน 

 

 

 

 

http://www.bangna.ru.ac.th/
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ผลการประเมินปี  2561 การปรับปรุง เป้าหมาย (ปี 2562) ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ 

ผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา ได้ให้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา   มีการจัดแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้การด าเนินการของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี บรรลุเป้าหมาย  มี
การบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุม
ปัจจัยผู้บริหารบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งผลให้บุคลากรมีความ
สามัคคีในการท างาน มีระบบและกลไก
การด าเนินงานตามความต้องการของ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ 

กองงานวิทยาเขตบางนา 
ประเมินความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการโดยแยกกลุ่มเป้าหมาย 
ให้ครบถ้วนทุกด้าน ตามพันธกิจ
ของหน่วยงานได้แก่ งานธุรการ 
งานกิจการฯงานแพทย์และ
อนามัย งานช่างและยานพาหนะ 
และงานอาคารสถานที่  เพ่ือจะ
ได้น าผลไปพัฒนาตรงจุดแต่ละ
ด้าน  

-ติดตามผลการด าเนินงาน 
 ตามแผน รอบ 6,9 เดือน 
อย่างต่อเนื่อง   
- จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร   
-ก าหนดหัวข้อประเด็นความรู้
ในการถ่ายทอดความรู้และ
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้
จริง  
-ด าเนินการบริหารแผนความ
เสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน  
- ด าเนินการตามเกณฑ์ของ
การประกันคุณภาพเพ่ือจัดท า
รายงานประเมินตนเองเพ่ือรอ
รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษภายในปีการศึกษา 
2562  
-   การประเมินความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการโดยแยก
กลุ่มเป้าหมาย ตามพันธกิจ
หน่วยงาน 5 หน่วยงาน  

ตค. 62 –  กย.63 -ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมกาบริหารรอบ 7 เดือน 
(และมีการปรับแผนการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับวิถีการ
ด าเนินงานอันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า-19) 
-ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
-ก าหนดประเด็นความรู้ในรอบปีการศึกษา 
2562 ในหัวข้อ”เทคนิคการเขียนรายงาน
การประชุม” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 
-ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
เพ่ิมมาตรฐการรองรับด้านการแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรน่า-19 และปฎิบัติตาม
ประกาศ มร. ด้านมาตรการต่าง ๆ  
-ด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพและ
ปรับรูปแบบการจัดโครงการเป็นเผยแพร่
ข้อมูล/ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
โดยผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม 
-ประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการ
แยกกลุ่มเป้าหมายทุกหน่วยงาน ได้
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน = 4.40  
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ผลการประเมินปี  2561 การปรับปรุง เป้าหมาย (ปี 2562) ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 5   
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
กองงานวิทยาเขตบางนา  เป็น
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
นักศึกษา  มีความพร้อมทางกายภาพ 
(ห้องเรียน cyber classroom ) 
อินเทอร์เน็ต สิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา และสภาพภูมิทัศน์
เพียงพอและทันสมัย  

น าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการและข้อเสนอแนะ
มาพัฒนา และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  

-พัฒนาและเตรียมความพร้อม
ด้านกายภาพและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้/ ระบบสารสนเทศ
ให้มีการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มอบหมายผู้ที่มีความรู้เฉพาะ
ด้าน มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
และรายงานผลการท างาน 
รวมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน  
-จัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
  
 

ก.ค. 62 - มิย.63              กองงานวิทยาเขตบางนา น าผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ตามข้อเสนอแนะมาปรับปรุงทุกด้าน  
- การประเมินความพึงพอใจการ

ให้บริการอินเตอร์เน็ทไร้สาย 
- การประเมินความพึงพอใจการ

ให้บริการงานบริการสารสนเทศ 
ห้องสมุด วิทยาเขตบางนา 

- การประเมินความพึงพอใจด้าน
กีฬา  และการใช้ลานกีฬา 

การเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ 
วิทยาเขตบางนาได้รับงบประมาณปี 
2563 ในการด าเนินการปรับสภาพภูมิ
ทัศน์ ในการสร้างซุ้มนักศึกษา ณ 
ระหว่างอาคาร SK 1และ SK 2  
 

  
 

 
 


