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ประวัติความเปนมา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนหนวยงาน ตามโครงสรางการบริหารงาน
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีประวัติความเปนมา ดังนี้
พ.ศ.๒๕๐๑ กระทรวงวั ฒ นธรรมและสภาวัฒ นธรรมถูกยุบ ลง กองวัฒ นธรรมโอนไปสังกัดสํานั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๕ กองวัฒนธรรมไดโอนไปสังกัดกรมการศาสนา กรมการศาสนาจึง
ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหแกสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่ดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรมไทย ในนามหนวย
ประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒ นธรรมไทย ซึ่งวิทยาลัยครูนครสวรรคไดรับ งบประมาณสวนนี้ดวย และไดตั้ง
คณะกรรมการหนวยประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรคขึ้น มีอธิการวิทยาลัยครู
นครสวรรคเปนประธาน ดําเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๐ เปนตนมา
ปรากฏความตามคํานําหนังสือรายงานกิจกรรมของหนวยประเคราะหฯ ๒๕๒๐ วา
“หนวยประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรค ไดรับเงินอุดหนุนจากกอง
วัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการตาง ๆ ขึ้นเพื่อศึกษาคนควา สงเสริมและเผยแพร
วัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีประจําทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง
เปนการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกที่มีคายิ่งของไทยไวใหสืบทอดถึงอนุชนรุนหลังตอไป”
พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบั ญญัติสํ านั กงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแหงชาติ มีฐานะเทียบเทากรม สังกั ด
กระทรวงศึ กษาธิการ สงผลให มีคณะกรรมการวัฒ นธรรมแหงชาติ ศูน ยวัฒ นธรรมและศูน ยวัฒ นธรรมพื้น บาน
แหงชาติเกิดขึ้น
พ.ศ.๒๕๒๓ มีการประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ออก
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ๒๕๒๒ หนวยประเคราะหศูนยชุมชน สงเสริม
วัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรคจึงเปลี่ยนเปนศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
พ.ศ.๒๕๒๔ ไดมีการเปลี่ยนชื่อจากเดิม ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค

๒
พ.ศ.๒๕๒๗ มี การประกาศใช พระราชบัญ ญั ติวิทยาลัย ครู ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๗ ในประกาศฉบั บ นี้
กํ าหนดให มีการแบ งส ว นราชการในวิ ทยาลั ย ครูชัดเจนขึ้น ซึ่งประกอบดว ย คณะวิช า ศูน ย และสํานั ก มีฐ านะ
เทียบเทากัน ไดแก สํานักกิจการนักศึกษา สํานักวางแผนและพัฒนา ศูนยวิจัยและบริการ และศูนยศิลปวัฒนธรรม
เนื่องจากในมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ๒๕๑๖ ไดกําหนดบทบาทและภาระหนาที่ของวิทยาลัยครู
ไววา “วิทยาลัยครูมีหนาที่สอน และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทําการวิจัย สงเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะครู ทํานุ
บํ ารุ งวั ฒ นธรรม และให บ ริ ก ารวิ ช าการแก สั งคม” ดั งนั้ น ศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั งหวั ด นครสวรรค (หรื อ ศู น ย
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูนครสวรรค) จึงไดปฏิบัติหนาที่ใหครอบคลุมตามภาระงานดังกลาว
พ.ศ.๒๕๓๔ ไดมีการเปลี่ยนชื่อเรียกตําแหนงของผูบ ริหารในระดับ ศูน ยจากคําวา “หัวหนาศูนย” เป น
“ผูอํานวยการศูนย”
วัน ที่ ๑๔ กุ มภาพั น ธ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ให เปลี่ย นชื่อ
“วิทยาลั ย ครู” เป น “สถาบั น ราชภั ฏ ” เพื่ อให สอดคลองกั บ ภาระงานที่ขยายตัว กวางขึ้ น และมี การประกาศใช
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ วิทยาลัยครูนครสวรรค จึงไดรับ การยกฐานะเปน “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค”
พ.ศ.๒๕๔๒ ปรับ เปลี่ ย นโครงสรางการบริห ารงานของสถาบั น ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อให เป น ไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ “ศูนยศิลปวัฒนธรรม” จึงเปลี่ยนเปน “สํานักศิลปวัฒนธรรม” และเรียก
ตําแหนงผูบริหารวา “ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม”
พ.ศ.๒๕๔๘ เปลี่ย นชื่อเรีย กจาก “สํานักศิล ปวัฒ นธรรม” เปน “สํา นัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม” ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.๒๕๔๘
ปจจุบัน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติจําแนก
ตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน “สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ไดรับจัดสรร
งบประมาณแผนดิน และงบเงินบํารุงการศึกษา แผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม มีภาระงานหลัก ๕ กิจกรรม
ไดแก งานพัฒนาบุคลากร งานอนุรักษสงเสริมเผยแพรและนิทรรศการทางวัฒนธรรม งานศึกษาคนควาและวิจัยงาน
ทางดานวัฒนธรรม สงเสริมงานประเพณีทองถิ่น จัดดําเนินการหอวัฒนธรรม
๒. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน “ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด” ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินจากสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) แผนงานสงเสริม เผยแพร และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดสรร
ผานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประมาณปละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปนผู
กําหนดภาระงาน และ กิจกรรมใหเปนรายป
๓. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในฐานะเป น “หน ว ยอนุ รั ก ษ สิ่ งแวดล อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท อ งถิ่ น จั งหวั ด
นครสวรรค ” ได รั บ งบประมาณแผ น ดิ น จั ด สรรโดยสํ า นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภาระงานทั้งสิ้น ๔ แผนงาน ไดแก
แผนงานที่ ๑ : การจัดตั้งหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น
แผนงานที่ ๒ : การประกาศเขตอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
แผนงานที่ ๓ : การอบรมสัมมนา เผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
แผนงานที่ ๔ : การจัดตั้งศูนยรวบรวมขอมูลเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและแหลง
ชุมชนโบราณ

๓
หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
จั งหวั ด นครสวรรค มี บ ทบาทและความสํ าคัญ ทั้ งในฐานะที่ เป น แหล งชุ ม ชนโบราณแหลงวัฒ นธรรม
การละเลนพื้นบาน แหลงศิลปหัตถกรรม และแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ แตยังขาดศูนยกลางที่จะประชาสัมพันธ
เรื่องราวและบอกเลาถึงความสําคัญเหลานั้นใหเปนที่แพรหลายแมแตชาวจังหวัดนครสวรรคเองใหไดรับรู ดวยเหตุนี้
คณะอนุกรรมการวัฒนธรรรมจังหวัดนครสวรรคจึงมีมติใหจัดตั้งหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคขึ้นในบริเวณเนื้อที่
ประมาณ ๕ ไร ดานหนาสถาบันราชภัฏนครสวรรคโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อเปนศูนยขอมูลดานประวัติศาสตร โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค ซึ่ง
สามารถใหบริการการศึกษา คนควา วิจัย เรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค ในดานตางๆ ไดเปนอยางดีอันจะเปนการ
อนุรักษและเผยแพรเรื่องราวของทองถิ่น
๒. เพื่ อเป น ศูน ยขอมู ลการท องเที่ ยวของจังหวัดนครสวรรค ทําหนาที่ ในการประชาสัมพัน ธ แหล ง
ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรคแกนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ
๓. เพื่อเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ การแสดงและกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะ
เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นแลวยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรคอีกแหงหนึ่งดวย
สถาบัน ราชภั ฏ นครสวรรคในขณะนั้ น ได รั บ งบประมาณ ๘ ลานบาท จากการท องเที่ย วแห งประเทศไทย เพื่ อ
จั ด สร า งหอวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครสวรรค เพื่ อ เป น อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ อาคารนี้จึง
เป น ศูน ยรวมจิตใจของพสกนิ กรชาวนครสวรรค ดวย พรอมกันนี้ได ขอพระราชทานกราบบั งคมทู ลอัญ เชิญ เสด็ จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการพัฒนาการ ของวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค ในวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๓๕ หอวัฒนธรรมประกอบดวยหองตางๆ ดังนี้
๑. หองโสฬส ใชจัดนิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรมระยะยาวหมุนเวียนไปตามเนื้อหาและวัตถุประสงค
ในรูปของศิลปวัตถุ ชิ้นสวนโบราณสถาน เครื่องมือเครื่องใชสมัยโบราณ ฯลฯ ทั้งที่พบในจังหวัดนครสวรรคและสวน
อื่นๆ ของประเทศไทย
๒. หองนิมมานนรดี ใชจัดนิทรรศการชั่วคราวเปนระยะๆ เกี่ยวกับสภาพแวดลอมตางๆ และดานการ
ทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค
๓. ห อ งประชุ ม บุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร ใช สํ า หรั บ จั ด การแสดงการละเล น พื้ น บ า นฉายสไลด ท างด า น
ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ตลอดจนการประกวดกิจกรรม ดานศิลปวัฒนธรรมและการอบรมสัมมนา
๔. หองศูนยขอมูลทองถิ่น สําหรับใชบริการการศึกษา คนควา วิจัยเรื่องราว ของจังหวัดนครสวรรค ใน
ดานตางๆ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันในรูปของ เอกสารตํารา งานวิจัย สมุดขอย ใบลาน จดหมายเหตุ แผนที่ ภาพถาย
สไลด เทปบันทึกเสียง และวีดีโอเทป
๕. หองดุสิตา เปนหองที่ใชเปนที่ประทับของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
ครั้งเสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีเปดหอวัฒนธรรม
สวนภายนอกอาคารประกอบดวย ลานแสดงกลางแจงทางดานหนาของอาคารสําหรับจัดกิจกรรมหรือ
มหกรรมตางๆ ทางดานวัฒนธรรม เชน การแสดงดนตรี การละเลนพื้นบาน เปนตน

๔
ปรัชญา

อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา

วิสัยทัศน
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมา
ซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ

๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการแกทองถิ่นและสังคมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. พัฒนาแนวทางบริหารจัดการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อ
การเรียนรู และสรางสรรค
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพ
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๒ จัดบริการวิชาการโดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอก
๑.๓ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรม

๕
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน
เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการ
สรางธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ
๒.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพ
๓.๑ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอการทํางาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมในดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
๒. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาชาวบาน
๓. เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมในทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๖
แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารสํานัก

คณะกรรมการประจําสํานัก
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานธุรการ – สารบรรณ
• งานการเงินและพัสดุ
• งานประกันคุณภาพ งานกพร.
• งานนโยบายและแผน
• งานประชาสัมพันธ
• งานประชุมและพิธีการ

กลุมงานสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
• งานวันสําคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
• งานสงเสริมกิจการนักศึกษา
• งานเสริมสรางอัตลักษณดาน
วัฒนธรรมใหกับนักศึกษา
• งานอนุรักษ พัฒนา เผยแพร
ศิลปะการแสดง
• งานสราง ประสานงาน ทํากิจกรรม
รวมกันกับเครือขายดานวัฒนธรรม
• งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
• งานบริการวัฒนธรรมชุมชน ทองถิ่น
• งานสงเสริม สนับสนุนศักยภาพ
ศิลปนพื้นบานและปราชญทองถิ่น
• งานจัดทําเอกสารสื่อมัลติมีเดียดาน
ศิลปวัฒนธรรม
• งานจัดทําเอกสารแผนพับเผยแพร
ประชาสัมพันธ
• งานเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลและ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
• งานจัดทําเอกสารเพื่อการเผยแพร
งานดานศิลปวัฒนธรรมและวารสาร
วัฒนธรรม
• งานศึกษารวบรวมขอมูลดานศาสนา
• งานเชื่อมความสัมพันธกับหนวยงาน
และวัฒนธรรม ๔ ภาค
• งานนําชมและบรรยายในหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
• งานศึกษารวบรวม บันทึกขอมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น
• งานสงเสริมและสนับสนุนการ
แกปญหาการทําลาย
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในทองถิ่น
• งานสงเสริม และสนับสนุนให
เกิดความรู ความเขาใจในเรื่อง
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมในทองถิ่น
• งานแหลงขอมูลทางวิชาการ ให
คําปรึกษาในการพิจารณา
โครงการพัฒนาตางๆ ในพื้นที่
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
เพื่อใหการพัฒนาดานตางๆไมมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
• งานจัดทําวารสารเผยแพรงาน
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น
• งานสนับสนุนในการเผยแพร
ขาวสารและผลงานการอนุรักษ
ฯ ผานระบบสารสนเทศ

กลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
• จัดทําระบบฐานขอมูลฐาน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการสืบคน
และการบริการผานระบบ
สารสนเทศ
• งานดูแลและปรับปรุงขอมูล
ดานศิลปวัฒนธรรมที่นําเสนอ
ผานระบบสารสนเทศให
ทันสมัยเปนปจจุบัน
• งานสํารวจ วิจัย และติดตาม
ผลงานวิจัยดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
• งานรวบรวมและบันทึกงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีอยูในสํานักฯ และ
ที่ไดรับจากหนวยงานอื่น
• งานจัดการประชุม อบรม
สัมมนา ศิลปะและวัฒนธรรมใน
รูปแบบตางๆ

๗
ขอมูล บุคลากร และเจาหนาที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มีผูบริหารทั้งสิ้น ๕ คน หัวหน างาน ๓ คน และเจาหน าที่ป ฏิบัติงาน ๖ คน
รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน โดยจําแนกไดดังนี้
๑. อาจารย ขาราชการ (สายวิชาการ)
๔
คน
๒. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
๓
คน
๓. ขาราชการ (สายสนับสนุน)
๑
คน
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
๔
คน
๕. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
๑
คน
๖. ลูกจางชั่วคราว (สายสนับสนุน)
๑
คน
บุคลากรในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหาร
๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
๒. อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม
๓. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร
๔. อาจารยอนุสรณ สินสะอาด
๕. นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

หัวหนากลุมงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
หัวหนากลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
๒. ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
หัวหนากลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
๓. อาจารยพัทธดนย สนธิรักษ
หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพรศิลปะและ วัฒนธรรม
๔. อาจารยอนุสรณ สินสะอาด
หัวหนาหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ ศิลปกรรม
ทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
เจาหนาที่ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. นายปริญญา จั่นเจริญ
นักวิชาการศึกษา
๒. นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
๓. นางชอลัดดา คันธชิต
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๔. นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
นักวิจัย
๕. นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๖. นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๘

ระบบการอํานวยความสะดวกและประสานงาน
การประสานงาน (Coordinating) หมายถึ ง การประสานงานระหว างหน ว ยงานหรื อ ตํ าแหน ง ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการติดตอสื่อสารภายในองคการ เพื่ อใหการดําเนินงานขององคการหรือหนวยงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ การประสานงานระหวางหนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอย
และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ การประสานงานเปนขั้นหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งผูบริหารจะตองใช
เทคนิ ค ในการส ง เสริ ม ชั ก จู ง ตั ก เตื อ น และช ว ยเหลื อ ให ทุ ก หน ว ยงานขององค ก าร หน าที่ ข ององค ก ารเป น
จุดมุงหมายปลายทาง โดยเฉพาะในประเด็นการติดตอและประสานงาน ซึ่งเปนการจัดระเบียบวิธีการทํางานเพื่อให
งานและเพื่อนๆรวมมือปฏิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อลดขอขัดแยง และทําใหงานดําเนินไปไดอยางราบรื่น
และทําใหการทํางานสัมพันธสอดคลองกัน นอกจากนั้น การติดตอประสานงาน หรือการมีมนุษยสัมพันธกับคน หรือ
กลุ มองค กร ยั งเป น การจั ดระเบี ยบวิธีการทํ างาน เพื่ อใหงานและเจาหนาที่จากสว นตางๆในหน วยงาน รว มมือ
ปฏิ บัติงานเป น น้ําหนึ่ งใจเดียวกัน ไมทําใหงานซ้ําซ อน ขัดแยงกัน หรือเหลื่อมล้ํากัน และใหความรวมมือด วยดี
สอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบายขององคกรนั้นอยางสมานฉันทและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการติดตอสื่อสาร
ใหเกิด ความคิ ดความเข าใจในการรวมมื อปฏิบัติงานใหส อดคลองทั้ งเวลา และกิจกรรมที่จะต องกระทํ าให บ รรลุ
วัตถุป ระสงคอยางสมานฉันท เพื่ อ ใหงานดําเนิน ไปอยางราบรื่น ทั้ งยังทํ าให เกิดการลดขอขัดแยง และทํ าใหงาน
ดําเนินไปไดดวยดี
นักวิชาการที่มีชื่อเสียงไดใหแนวคิด ดานวัตถุประสงค องคประกอบ ประโยชน ประเภท ปจจัยที่
เกี่ยวของ สิ่งสําคัญเบื้องตน เครื่องมือ
วัตถุประสงคของการประสานงาน
๑) เพื่อแจงใหผูซึ่งมีสวนเกี่ยวของทราบ
๒) เพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดี
๓) เพื่อขอคํายินยอมหรือความเห็นชอบ
๔) เพื่อขอความชวยเหลือ
๕) เพื่อขจัดขอขัดแยงที่อาจมีขึ้น
๖) เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
๗) เพื่อใหงานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว
องคประกอบของการประสานงาน
๑) ความรวมมือ จะตองมีความเขาใจหรือมีการตกลงรวมกัน มีการระดมความคิด วิธีการ
เทคนิค การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการทํางานรวมกัน
๒) จังหวะเวลา ผูที่ปฏิบัติงานตองมีความรับผิดชอบ ทําใหงานนั้นเปนไปตามกําหนดเวลา
ที่ตกลงกันใหตรงเวลา
๓) ความสอดคลองกัน จะตองพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไมทํางานซอนกัน เพื่อใหการ
บริหารงานประสบความสําเร็จ
๔) ระบบการสื่อสารที่ตรงกันอยางรวดเร็วและราบรื่น
๕) ผูประสานจะตองสามารถทําใหทุกฝายเขารวมทํางานอยางมีจุดมุงหมายเดียวกันตาม
วัตถุประสงคของงานที่กําหนดไว

๙
ประโยชนของการประสานงาน
๑) ชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายไดอยางราบรื่นรวดเร็ว
๒) ชวยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
๓) ชวยใหทุกผายเขาใจถึงนโยบายและวัตถุประสงคขององคการ
๔) ชวยสรางความสามัคคีและความเขาใจในหมูคณะ
๕) เสริมสรางขวัญของผูปฏิบัติงาน
๖) ลดอันตรายจากการทํางานใหนอยลง
๗) ชวยลดขอขัดแขงในการทํางาน
๘) ชวยใหปฏิบัติงานเปนหมูคณะ และเพิ่มผลสําเร็จของงาน
๙) ชวยเกิดความคิดใหมๆและปรับปรุงอยูเสมอ
๑๐) ปองกันการทํางานซ้ําซอน
๑๑) การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประเภทของการประสานงาน
๑) การประสานงานอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
๒) การประสานงานภายในองคการและภายนอกองคการ
๓) การประสานงานในแนวดิ่ง (Top- Down Bottom-up) และแนวราบ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการประสานงาน
๑) นโยบาย ใหแตละหนวยขององคการตองประสานนโยบายเพื่อบรรลุผลขององคการ
๒) ใจ สมาชิกในองคการลวนมีชีวิตจิตใจในการปฏิบัติงานรวมกันยอมตองอาศัยความ
รวมมือ รวมใจ ตลอดจนความจริงใจที่มีตอกัน การประสานใจจึงเปนภารกิจที่สําคัญยิ่ง
๓) แผน องคการจะกําหนดแผนงานและโครงการไว ผูปฏิบัติตองประสานแผนประสาน
โครงการที่เกี่ยวของกันดวย
๔) งานที่รับผิดชอบ งานยอย ๆ ในโครงการและนอกโครงการ ผูประสานงานตองเตรียม
ประสานที่เกี่ยวของใหลุลวงไปดวยดี
๕) คน ในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติตองเกี่ยวของกับคน จึงตองประสานคนทั้งในองคกรและนอกองคกร
๖) ทรัพยากร อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ อาจตองขอยืมขอเบิก
สิ่งสําคัญเบื้องตนของการประสานงาน
๑) การจัดวางหนวยงานที่งาย (Simplified Organization)
- การแบงแผนก
- การแบงแยกงานตามหนาที่
- การจัดวางรูปงานและระเบียบการที่ชัดเจน
๒) การมีโครงการและนโยบายอันสอดคลองตองกัน
๓) การมีวิธีติดตองานภายในองคการที่ทําไวดี
๔) เหตุที่ชวยใหมีการประสานงานโดยสมัครใจ
๕) ประสานงานโดยวิธีการควบคุม

๑๐
เครือ่ งมือที่ชวยในการติดตอสื่อสาร
๑) แบบฟอรมในการปฏิบัตงิ าน (Working Paper)
๒) รายงานเปนหนังสือ (Written Report)
๓) เครื่องมือ เชน โทรศัพท คอมพิวเตอร FAX
ประสานงานทางโทรศัพท
การประสานงานทางโทรศัพทกับหนวยงานที่เกี่ยวของมีหลักการดําเนินงานดังนี้
๑) การพูดคุยทางโทรศัพทเปนการสื่อสารผานคําพูด ผูที่อยูอีกฟากฝงหนึ่งไมสามารถเห็นสีหนา
หรือทาทางของคุณ ดังนั้นการสื่อสารที่ชัดถอยชัดคําดวยน้ําเสียงที่เปนมิตรและเปนมืออาชีพเปนสิ่ง
สําคัญอยางยิ่ง น้ําเสียงที่ใชควรเปนน้ําเสียงปกติ ไมตะโกน และไมใสอารมณในขณะที่พูดโทรศัพท
๒) ไมรบั ประทานอาหารหรือดื่มน้ําขณะปฏิบัติหนาที่ เพราะการรับโทรศัพทในขณะที่มี
อาหารอยูในปากแสดงถึงความไมสุภาพ และไมเปนมืออาชีพ
๓) ทักษะในการฟงเปนสิ่งจําเปนมาก และกลาวทวนขอความอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหแนใจวาคุณรับ
ขอมูลมาอยางถูกตอง ครบถวน
การทํางานที่ตองมีการประสานงาน
๑) พยายามผูกมิตรในโอกาสแรก
๒) หลีกเลี่ยงการนินทาวารายหัวหนาคนงาน
๓) ไมโยนความผิดไปใหผูอื่น
๔) สรรเสริญหัวหนาคนงานอื่นเมื่อเขาทําความดี
๕) ชวยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
๖) เมื่อมีงานเกี่ยวของกับหนวยงานอื่น ควรแจงใหเขาทราบ
๗) รับฟงคําแนะนํา
๘) ความเห็นของคนอื่น แมเราจะ ไมเห็นดวยก็ควรฟง
องคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนในองคกร
สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับการประสานงาน
ปญหาเกี่ยวกับความรวมมือ
๑. ไมไววางใจซึ่งกันและกัน
๒. ไมสนใจงานที่ตองทํารวมกัน
๓. ไมเขาในการทํางานเปนทีม
๔. ไมเขาใจในวัตถุประสงค
๕. ไมเห็นดวยในวิธีการ
ปญหาเกี่ยวกับจังหวะเวลา
การประสานงานนอกจากการใหความรวมมือกันแลวจะตองคํานึงถึงการปฏิบัติใหถูก
จังหวะเวลาดวย การประสานงานที่พลาดจังหวะเวลามีสาเหตุ ดังนี้
๑. ไมปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ไมตัดสินใจทําใหพลาดจังหวะ

๑๑
๓. ไมลงมือทําทันทีรอจนใกลกําหนด
๔. ไมไดรับขาวสารทันเวลา
๕. ไมไดกําหนดเวลาใหแนนอน
ปญหาเกี่ยวกับความสอดคลอง
การประสานงานแมจะใหความรวมมือทํางานอยางดีถูกจังหวะเวลาก็ตาม จะตองคํานึงถึง
การปฏิบัติใหสอดคลองกันตามวัตถุประสงคของงาน สาเหตุที่การปฏิบัติไมสอดคลองกัน มีดังนี้
๑. ขาดความเขาใจในวัตถุประสงค
๒. ไมไดรับคําชี้แจงในแผนงาน
๓. ไมคุนเคยกับงานที่จะปฏิบัติ
๔. ไมพอใจจะปฏิบัติตามวิธีการที่ไดรับคําสั่ง
๕. ไมมีความสามารถในงานที่ตองปฏิบัติอยางเพียงพอ
ปญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร
การประสานงานแมจะไดรับความรวมมือดวยดี หากแตการสื่อสารระหวางกันไมเปนที่
เขาใจตรงกัน ตางฝายตางมีประสบการณที่ตางกัน ไมมีขอบขายแหงการรับรู (Frame of Reference)
รวมกันทําใหปฏิบัติไมตรงตามจังหวะเวลา และไมสอดคลองกันดวยสาเหตุดังนี้
๑. ขาวสารสงชาไมถึงผูรับสารตามกําหนดเวลา
๒. ขาวสารตกหลอนสูญหายเพราะการสื่อสารผิดชองทาง
๓. ขาวสารไมเปนที่เขาใจหรือตีความไดเปนหลายความหมาย
๔. ขาวสารกอใหเกิดความเขาใจผิด
ปญหาเกี่ยวกับผูประสานงาน
การประสานงานจําตองมีบุคคลผูทําหนาที่ประสานงานที่มีลักษณะประจําตัวอันเหมาะสมในการที่
จะชวยใหการประสานงานเปนไปดวยดี แตผูประสานงานขาดคุณสมบัติดวยสาเหตุ ดังนี้
๑. ไมมีความรับผิดชอบ
๒. ไมรูขอมูลที่แทจริง
๓. ไมเขาใจระเบียบแบบแผนประเพณีปฏิบัติ
๔. ไมตรวจสอบขอมูลใหครบถวน
๕. ไมมีมนุษยสัมพันธ
การปองกันปญหาของการประสานงาน
ในการปองกันไมใหเกิดปญหาการประสานงานนอกจากจะมีการจัดทําระบบการประสานงานไว
เปนพื้นฐานแลว จะตองคาดการปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นลวงหนา และจัดใหมีมาตรการปองกัน หรือแกไข
ปญหาไวใหพรอม ดังนี้
๑. จัดทําแผนปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหมีการปฏิบัติที่เขาใจตรงกัน ในบางกรณีจะตองจัดทํา
ตารางเวลาการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดที่ครบถวนสมบูรณ
๒. กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติไวเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน

๑๒
๓. กําหนดจุดติดตอประสานงานใหเปนที่รูและเขาใจโดยแนชัด
๔. จัดทําบันทึกขอตกลงในความรวมมือเพื่อความเขาใจและไมใหขอมูลตกหลน จนอาจ
เกิดความขัดแยงในภายหลัง
๕. จัดใหมีการประชุมกอนลงมือปฏิบัติตามแผนงานทุกครั้งเพื่อกําหนดขอบเขตงานและ
ผูรับผิดชอบ
๖. มีการฝกซอมการปฏิบัติและแกไขขอบกพรอง เขียนแนวทางการปฏิบัติหลังการแกไข
และยืนยันใหปฏิบัติตามที่เขียนไว
๗. ชี้แจงขอปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่จะตองทํารวมกันใหผูเกี่ยวของเขาใจอยางชัดเจน
๘. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานใหเพียงพอและมีอุปกรณเสริมเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานดําเนินไปไดโดยเรียบรอย
๙. ยืนยันกําหนดเวลาในการปฏิบัติงานใหแนนอน
๑๐. มีการติดตามผลเปนระยะ หากมีขอขัดของจะตองมีการดําเนินการแกไขโดยทันที
ขอบกพรองที่มักเกิดขึ้นในการประสานงาน
๑. ไมทําความเขาใจในวัตถุประสงคใหแนชัด
๒. ไมกําหนดเปาหมายที่ตองไดใหชัดเจน
๓. ไมพิจารณาคัดเลือกผูประสานงานใหถูกตอง
๔. ไมใหแนวทางปฏิบัติในการประสานงานอยางเปนขั้นตอน
๕. ไมใหอํานาจหนาที่แกผูประสานงานอยางเพียงพอ
๖. ไมใชวิธีประสานงานใหเหมาะสม
๗. ไมใสใจจริงจังกับการประสานงาน
วิธีสรางความรวมมืออาจใชแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ชี้ใหเห็นประโยชนรวมกัน ทําใหบุคคลที่เกี่ยวของมีความรูสึกตองานตรงกันดวยการรับ
ฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ และทําความเขาใจถึงผลงานที่จะเปนประโยชนรวมกัน การชักจูงใหเห็น
ประโยชนของสวนรวมอาจใชไมไดกับคนบางคน จึงตองชี้ใหเห็นถึงประโยชนทางออมที่ผูเกี่ยวของในการ
ประสานงานจะไดรับดวย
๒. ผูกมิตรไมตรีตอกัน ทําใหผูปฏิบัติงานมีน้ําใจที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกันดวยวิธีใหผูเกี่ยวของ
รวมแสดงความคิดเห็นถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จใหจง
ไดและย้ําใหเห็นวาเปนความสําเร็จรวมกัน
๓. แนะนํากัน ทําใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกันมีความสามารถทัดเทียมกันดวยการพิจารณา
ความสามารถของผูรวมปฏิบัติในการประสานงาน ทั้งดานความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
เฉพาะดานหรือความถนัดในงาน และใหขอแนะนําที่จะเปนแนวทางทําใหผูเกี่ยวของมีความสามารถใน
ระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เพื่อจะไดทํางานไปดวยกันได
๔. มีการสื่อสารที่ดี ทําใหไดประสบการณรวมกันหรือสรางสภาวะคลายคลึง ดวยการรวมกันคิด
หากสามารถรวมวางแผนปฏิบัติการดวยกันตั้งแตตนก็จะชวยใหมีกรอบแหงการอางอิง (Frame of
reference) รวมกันทํางานอยูในวงประสบการณที่มีสภาวะคลายคลึงกัน
๕. เพิ่มความใกลชิด ทําใหมีการพบปะหารือกันอยูเสมอเพื่อใหไววางใจกัน เพราะความใกลชิด จะ
ชวยใหไดและเปลี่ยนความคิดเห็นและถายทอดความรูสึกถึงกันยิ่งใกลชิดกันมากเทาใดก็จะเกิดความ

๑๓
เขาใจและรูจักคุนเคยกันมากขึ้น ถามีความหวังดีตอกัน มีเจตนาที่บริสุทธิ์และจริงใจก็จะเพิ่มความ
เชื่อถือไววางใจกันยิ่งขึ้น
ผูเกี่ยวของในการทํางานรวมกันควรมีสิ่งที่จะยึดถือเปนแนวปฏิบัติดังนี้
๑. เต็มใจที่จะติดตอกับผูอื่นกอน
๒. แสดงความมีน้ําใจตอผูอื่นกอน สรางสัมพันธที่ดี มีความไววางใจกัน
๓. ฟงผูอื่นพูดใหมาก
๔. หลีกเลี่ยงการโตแยง
๕. ซักซอมการทํางานใหเขาใจวัตถุประสงคตรงกัน
๖. ทําความเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติและจังหวะเวลาใหรับกัน
๗. เสริมสรางมิตร ไมตรี และความเปนกันเอง
๘. ติดตอตามสายงาน และชองทางการสื่อสารที่ถูกตอง
๙. ไมรับการติดตอในเรื่องที่ไมเกี่ยวกับงานจากผูใตบังคับบัญชาหนวยงานอื่น
แลกเปลีย่ นเรียนรูภายในหนวยงาน
ปญหาที่ทําใหการประสานงานลมเหลว
๑. การสื่อสาร อาจจะเกิดจากภาษา / การถายทอด / การสั่งการ
๒. เกิดความซ้ําซอนในการทํางาน
๓. เกิดอคติ ขาดการรับฟง
๔. ความเขาใจของแตละบุคคลไมตรงกัน
๕. มีความเปนตัวของตัวเองสูง
ปญหาของสวนนโยบายและแผน
๑. ความเขาใจของแตละบุคคลไมตรงกัน
๒. มีความเกรงใจ ทําใหไมกลาพูด หรือไมกลาแสดงความคิดเห็น
การสื่อสารกับการประสานงาน
การปฏิบัติงานในองคการเกี่ยงของกับบุคลหลายฝาย ซึ่งมีตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกัน
ออกไป หลักการสําคัญประการหนึ่งคือ การที่บุคลหรือหนวยงานอื่นจะใหความรวมมือกับองคการก็ตอเมื่อบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจวัตถุประสงค หรือความตองการขององคการ ทั้งนี้ไมมีขอจํากัดวาจะเปน
ความรวมมือประสานงานภายในองคการเดียวกันหรือไมก็ตาม โดยเฉพาะการทํางานในหนวยงานเดียวกันกับ
ผูปฏิบัติงานทุกคนตองเขาใจงานที่ปฏิบัติอยู ถาขาดความเขาใจปฏิบัติงานขององคการยอมไมอาจสําเร็จตาม
เปาหมายขององคการได
การสื่อสาร ( Communication) หมายถึง กระบวนการสงขาวสารและความเขาใจจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่งหรือมากกวาก็ตาม ความเขาใจที่ถูกตองเปนสิ่งจําเปนของการสื่อความหมายถาผูรับไมเขาใจขาวสารการ
สื่อความหมายก็ไมอาจประสบความสําเร็จได การบริหารงานตองอาศัยการติดตอสื่อสารที่ดี จึงอาจกลาวไดวาการ
ประสานงานที่ดีก็คือ การติดตอสื่อสารที่ดีนั่นเองรูปแบบการติดตอสื่อสารประกอบดวย

๑๔
๑. ผูสงสาร ( Sender) การติดตอสื่อสารเริ่มจากผูสงสารจะเปนผูคิดหรือมีความคิด จะแปลง
ขอความเปนรหัส (Encoded) ที่สามารถทําใหทั้งผูรับและผูสงเขาใจได
๒. การใชชองทางในการสงขอมูลขาวสาร (Use of a Channel to Transmit the Message)
ขอมูลขาวสารจะถูกสงออกไปตามชองทางเชื่อมโยงกันระหวางผูสงกับผูรับ ขาวสารจะเปนคําพูดหรือภาษา
เขียน การเลือกชองทางอยางเหมาะสมจึงมีความสําคัญตอการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๓. ผูรับสาร (Receiver) ผูรบั ขาวสารมีความพรอมที่จะรับขาวสาร โดยสามารถถอดรหัส
(Decode) เปนความคิด ซึ่งความถูกตองแมนยําจะเกิดขึ้นไดเฉพาะเมื่อทั้งผูรับและผูสงสัมผัสกับสิ่งเดียวกัน
๔. เสียงรบกวนทีกีดขวางการติดตอสื่อสาร (Noise) ผลกระทบจากเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได
กับผูสงและผูรับขาวสาร ซึ่งเปนสิ่งกีดขวางการติดตอ
๕. ขอมูลปอนกลับในการติดตอสื่อสาร (Feedback in Communication) การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสารจะตองมีขอมูลปอนกลับ ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
ผลของการติดตอสื่อสาร
๖. สถานการณและปจจัยขององคการการติดตอสื่อสาร
วิธีการติดตอสื่อสาร องคการเปนระบบสังคม (Social System) ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติสัมพันธของ
พนักงานภายในองคการและบุคคลภายนอก การติดตอสื่อสารโดยทั่วไปแบงไดเปน 3 ทางไดแก
๑. การติดตอสื่อสารจากบนลงลาง (Downward) เปนการสื่อสารความหมายจากผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนางานไปยังผูใตบังคับบัญชา ซึ่งอาจเปนกฎระเบียบในการปฏิบัติงานขององคการ คําสั่งตาง ๆ วิธีการ
ปฏิบัติงานที่พนักงานตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคําแนะนําหรือขาวสารที่ผูบังคับบัญชาตองการแจงใหทราบการ
สื่อความหมายลักษณะนี้มีทั้งที่มีรูปแบบ และไมมีรูปแบบ
๒. การติดตอสื่อสารจากลางขึ้นบน (Upward) เปนการสื่อสารความหมายจากผูใตบังคับบัญชาขึ้นไปยัง
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนางานเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ที่ตนเองไดรับมอบหมาย สวนมากจะขึ้นอยูกับความสําเร็จ
ของงาน ปญหาที่เกิดขึ้น ขอหารือเพื่อขอรับคําแนะนํา ขอเสนอแนะตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมักจะนําเสนอในรูป
ของรายงาน เพื่อใหผูบริหารหรือหัวหนางานไดรับทราบตามลําดับสายงาน
๓. การติดตอแบบทางราบหรือทางขวาง (Horizontalหรือ Lateral) เปนการติดตอสื่อสารระหวาง
หนวยงานตอหนวยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารและทําความเขาใจ วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน ก็จะทําใหงานตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เชน การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางแผนก หรือ
การติดตอกับหนวยงานที่ปรึกษา (Staff Unit) โดยไมตองผานตามลําดับชั้นของสายงานการบังคับบัญชา
การสื่อความหมายที่ถูกตองเปนสิ่งจําเปนที่ทําใหเปาหมายขององคการบรรลุผลสัมฤทธิ์ การสื่อความหมาย
ที่ดี คือ
๑. ชัดเจน (Clear) เนื้อหาสาระของขาวสาร ไมวาจะเปนเอกสารหรือการสั่งการตองมีความชัดเจน
๒. สมบูรณ (Complete) ขาวสารที่ตองการสงจะตองมีความสมบูรณครบถวนไมขาดตกบกพรอง
๓. กะทัดรัด (Concise) ขาวสารที่ตองการติดตอจะตองตรงประเด็น ไมเยิ่นเยอ
๔. แนนอน (Certain) ขาวสารนั้นตองไมกํากวมหรือตีความไดหลายนัย ทําใหเกิดความสับสนแลเขาใจผิด
๕. ถูกตอง (Correct) เนื้อหาของขาวสารมีรายละเอียดและใชคําในการสื่อความที่ถูกตอง

๑๕
ระบบการอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ระบบการอํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก ในการจัดพิธีการตาง ๆ
รวมทั้งการเขารวมพิธีการเนื่องในวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การใหบริการหองประชุม การยืม
วัสดุ อุปกรณ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดขอมูล ดังนี้
งานพิธีการและบริการ มีหนาที่ติดตอประสานงานในการจัดพิธีการภายในมหาวิทยาลัย การเขารวมงานพิธี
การและกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีกับหนวยงาน องคกรภายนอก และการใหบริการหองประชุม และ
วัสดุอุปกรณแกบุคลากร นักศึกษา และหนวยงาน องคกร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการติดตอ
ประสานงานภายในและภายนอก องคกรและบุคคลทั่วไป ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ดังนี้
๑) งานพิ ธี ก าร ติ ด ต อ ประสานงานในด า นบุ ค คลเข า ร ว มพิ ธี การจั ด เตรี ย มสถานที่ การจั ด
ยานพาหนะรับ-สง และวัสดุอุปกรณสําหรับใชในพิธีการตางๆ
๒) การให บ ริ ก ารห อ งประชุ ม ให บ ริ การห องประชุ ม แก ห น ว ยงานและองค กรทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ตั้ งแต ก ารจองห อ งประชุ ม การจั ด ห อ งประชุ ม และวั ส ดุ อุ ป กรณ ตลอดจนการติ ด ต อ
ประสานงานการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
๓) การใหบริการยืมวัสดุอุปกรณ ใหบริการยืม-คืนวัสดุอุปกรณที่ใชในพิธีการ วัสดุสํานักงาน และ
อุปกรณโสตทัศนที่มีอยูแกหนวยงานภายในและภายนอก

๑๖
งานพิธีการและบริการ
กระบวนการ

รับเรื่องเกี่ยวกับงานพิธีการ
เสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ

ผูบริหารสั่งการ

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

เตรียมยานพาหนะและอุปกรณ

เบิกจายคาอุปกรณและคาใชจาย (ถามี)

เขารวมงานพิธีการ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

๑๗
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขอมูลทั่วไปของงาน
กลุมงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ชื่องาน
ลักษณะงาน

ขั้นตอน
๑.

๒.

กระบวนการ
รับเรื่อง
งานพิธีการ
นําเสนอผูบริหาร
เพื่อพิจารณา

๓.

กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
ผูปฏิบัติงานธุรการ
งานพิธีการและบริการ
เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการประสานงานจัดงานพิธีการตางๆ รวมกับ
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องในวันสําคัญตางๆ เชน
วันพอ วันแม วันอนุรักษมรดกไทย วันขึ้นปใหม เปนตน
รายการปฏิบัติ
รับเรื่องจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกเกี่ยวกับการจัดงานพิธี/
กิจกรรมตาง ๆ ลงทะเบียนรับ
นําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
เขารวมงานพิธีการ

เวลาที่ใช
๓๐ นาที

๑ วัน

ผูบริหารสั่งการ
ผูบริหาร
สั่งการ

๔.

๕.

๖.

ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

เตรียมยานพาหนะ
และอุปกรณ
เบิกจายคาอุปกรณ
และคาใชจาย (ถามี)

ประสานงานกับหนวยงานภายนอก
เรื่องสถานที่การจัดงาน เวลา สถานที่
และกําหนดการตางๆ
จัดทําหนังสือเวียนคณะ/สํานัก/
สถาบัน สงผูเขารวมงานโดยแจงรายชื่อ
และจํานวนผุเขารวมงานและเช็คยอด
เพื่อประสานรถรับ-สง กําหนดเวลา
สถานที่รับ
ประสานรถไปรวมงานพิธี โดยยึดจาก
จํานวนคนแลวจองรถตามความ
เหมาะสม (รถตู-รถบัส) และเตรียม
อุปกรณตางๆ
การเบิกจายคาใชจายตางๆ เชน
อุปกรณเขารวมพิธี การชํารุด หรือซื้อ
ใหมและซอมแซม เบิกเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ และคาน้ําดื่ม อาหาร เปนตน

๑ วัน

๑ วัน

๑ วัน

ผูรับผิดชอบ
ผูปฏิบัติงาน
ธุรการ

๑๘
ขั้นตอน
๗.

๘.

กระบวนการ
เขารวมงานพิธีการ

สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน

รายการปฏิบัติ
ควบคุมดูแลการเขารวมงานพิธีในดาน
เครื่องแตงกายและการดําเนินการตาม
กําหนดการ ซึ่งแลวแตพิธีการนั้นจะ
กําหนดขึ้น
จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน และ
วิเคราะหการทํางานในกรณีที่มีปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน
ไวเปนขอมูลที่ตองปรับปรุงแกไขในป
ตอไป

เวลาที่ใช
๓ ชั่วโมง

๑ วัน

ผูรับผิดชอบ

๑๙
การใหบริการหองประชุม
กระบวนการ
ตรวจสอบการขอใชบริการหองประชุม

ประสานผูขอใชบริการหองประชุม

จัดหองประชุมตามรูปแบบที่ผูขอใชบริการ
แจงความประสงค
- บันทึกเสียง
- บันทึกภาพนิ่ง
- แกไขเมื่ออุปกรณขดั ของ
- ชวยเหลือทั่วไป

- จัดโตะ เกาอี้
- ติดตั้ง และตรวจเช็ค
อุปกรณ คอมพิวเตอร
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ให
อยูในสภาพพรอมใชงาน

ใหบริการระหวางการประชุม

เก็บอุปกรณหลัง
การประชุม

ตรวจเช็คตารางการขอใชบริการหองประชุม
วันถัดไป
ตรวจเช็คระบบไฟฟา และปดหองประชุม
กอนเลิกงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานและจัดทําสถิติ
การขอใชบริการ

จัดรูปแบบหอง
ประชุมสําหรับ
การประชุมถัดไป

๒๐
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขอมูลทั่วไปของงาน
กลุมงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ชื่องาน
ลักษณะงาน

ขั้นตอน
๑.

กระบวนการ

รายการปฏิบัติ
ตรวจสอบการขอใชบริการหองประชุม
ในระบบการจองหองประชุมวามีผูใดขอ
ใชบริการ

เวลาที่ใช
๓๐ นาที

ประสานผูขอใชบริการ
หองประชุม

ประสานผูขอใชบริการเพื่อยืนยัน
กําหนดการจัดงาน รูปแบบการจัดงาน
จํานวนผูเขารวมประชุม

๑๐ นาที

จัดหองประชุมตาม
รูปแบบที่ผูขอใชบริการ
แจงความประสงค

จัดโตะ เกาอี้ และอุปกรณ
อิเลคทรอนิกสที่ใชในการประชุม อาทิ
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเสียง เครื่อง
ฉายภาพ

๖๐ นาที

บันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่ง แกไข
ปญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น

ตลอดการ
ประชุม

ตรวจสอบอุปกรณและจัดเก็บอุปกรณ
หลังการประชุม

๑๕ นาที

ตรวจเช็คตารางการขอใชบริการหอง
ประชุมในวันถัดไป เพื่อเตรียมจัดสถานที่

๑๐ นาที

ตรวจสอบการขอใช
บริการหองประชุม
๒.

๓.

๔.

ใหบริการระหวางการ
ประชุม

๕.
เก็บอุปกรณ
หลังประชุม
๖.

กลุมงานสงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
การใหบริการหองประชุม
รับแจงการจองหองประชุมผานทางโทรศัพท บันทึกขอความ
ระบบการจองหองประชุม ใหบริการหองประชุม ใหบริการ
โสตทัศนูปกรณ จัดรูปแบบหองประชุม เดินสายไฟ บริการถายภาพ
การจัดงาน/กิจกรรม

ตรวจเช็คตารางการขอใช
บริการหองประชุมวัน
ถัดไป

ผูรับผิดชอบ
ผูปฏิบัติงาน
โสตทัศน
ศึกษา

๒๑
ขั้นตอน
๗.

๘.

กระบวนการ
ตรวจเช็คระบบไฟฟา
และปดหองประชุมกอน
เลิกงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
และจัดทําสถิติ
การขอใชบริการ

รายการปฏิบัติ
เวลาที่ใช
แจงแมบานทําความสะอาดบริเวณหอง ๓๐ นาที
ประชุม ตรวจสอบและปดเครื่องใชไฟฟา
ทุกชนิด ปดล็อคหองประชุม
จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงาน และ
รวบรวมเพื่อจัดทําสถิติการขอใชหอง
ประชุมรายเดือน

๖๐ นาที

ผูรับผิดชอบ

๒๒
การใหบริการยืม/คืนอุปกรณ
กระบวนการ
ผูขอใชบริการ
หนวยงานภายใน

หนวยงานภายนอก
ประสานการยืมวัสดุ อุปกรณ
บันทึกขอความ/กรอกขอมูลในแบบฟอรมการขอยืมวัสดุ อุปกรณ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบพิจารณาเสนออนุมัติ

ผูบริหารพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ กอนการใหบริการยืม คืน

ใหบริการยืม คืน อุปกรณแกผูขอใชบริการ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตรวจเช็คอุปกรณเมื่อมีการนําสงคืน

ทําความสะอาดและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ

สรุปสถิติการยืม คืนอุปกรณ

๒๓
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขอมูลทั่วไปของงาน
กลุมงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ชื่องาน
ลักษณะงาน

ขั้นตอน
๑.

๒.

กระบวนการ

รายการปฏิบัติ
ผูขอใชบริการประสานการยืมอุปกรณ
ทางโทรศัพท และสงหนังสือขอยืม
อุปกรณมาที่สํานักงาน (หนวยงาน
ภายนอก)
ผูใชบริการประสานการยืมอุปกรณ
กรอกขอมูลในแบบฟอรมการขอยืมวัสดุ
อุปกรณ (หนวยงานภายใน)

เวลาที่ใช
๓๐ นาที

๑๕ นาที

ผูบริหาร
พิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบพิจารณาเนื้อหา
ของหนังสือวาสามารถจัดหาใหตาม
ความตองการไดหรือไม เชน การยืมโปร
เจ็คเตอร ไมโครโฟน ลําโพง โนตบุก โตะ
หมูบูชา เปนตน
ผูบริหารพิจารณาอนุมัตกิ ารยืม
อุปกรณ แจงผลการอนุมัติกลับไปที่ผูขอ
ใชบริการ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ
กอนการใหบริการยืม คืน

จัดเตรียมอุปกรณที่สามารถใหยืมได
พรอมทั้งเช็คจํานวนอยางละเอียดกอนที่
จะสงใหหนวยงานยืม

๑๕ นาที

ใหบริการยืม คืน
อุปกรณแกผูขอใช
บริการ

ตรวจสอบอุปกรณใหตรงกับที่ผูขอใช
บริการขอยืมหรือสามารถนําไปใชได
หนวยงานรับอุปกรณไปใชในการ
ดําเนินงาน

๒๐ นาที

ประสานการยืมวัสดุ
อุปกรณ
บันทึกขอความ/กรอก
ขอมูลในแบบฟอรมการ
ขอยืมวัสดุ อุปกรณ

๓.
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณาเสนออนุมัติ
๔.

๕.

๖.

กลุมงานสงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
การใหบริการยืม/คืนอุปกรณ
รับเรื่องการยืม/คืนอุปกรณหองประชุมพิจารณาเรื่องที่หนวยงาน
ขอความอนุเคราะห ตรวจสอบอุปกรณที่ตองใหยืมวามีความสมบูรณ
พรอมใหบริการหรือไม ประสานหนวยงานเพื่อรับอุปกรณและตรวจเช็ค
อุปกรณที่หนวยงานนํามาสงคืน เก็บขอมูลทําเปนสถิติประจําเดือนเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงาน

๑๕ นาที

ผูรับผิดชอบ
ผูปฏิบัติงาน
โสตทัศน
ศึกษา

๒๔
ขั้นตอน
๗.

๘.

กระบวนการ

รายการปฏิบัติ
ตรวจสอบอุปกรณที่สงคืนใหครบตาม
จํานวนที่ขอยืม หากเกิดความชํารุดหรือ
สูญหายหนวยงานที่ยืมตองรับผิดชอบ

เวลาที่ใช
๑๕ นาที

ทําความสะอาดและ
จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ

ทําความสะอาด/จัดเก็บเขาที่เดิมให
เปนระเบียบเรียบรอย พรอมใชงานหรือ
ใหบริการ

๑๕ นาที

๓๐ นาที

สรุปสถิติการยืม
คืนอุปกรณ

รวบรวมเอกสารการยืม/คืนเพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาเปนสถิติการขอยืมวัสดุ
อุปกรณ และนําขอมูลที่ไดมาใชปรับปรุง
อุปกรณใหพรอมใชงาน รวมถึงเปน
ขอมูลในการทําแผน จําหนายและจัดซื้อ
เพิ่มเติม

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตรวจเช็คอุปกรณเมื่อมี
การนําสงคืน

๙.

ผูรับผิดชอบ

๒๕

ภาคผนวก

๒๖

แบบการขอใชบริการอํานวยความสะดวกและประสานงาน
(สําหรับเจาหนาที่)
ชื่อ-สกุล...................................................................
รับที่.........................................................................
วันที่.........เดือน................................พ.ศ. ...............
เวลา.........................................................................

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .................

เรียน ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว .................................................................................................
สถานะ  ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ  อาจารย/นักวิชาการ
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  อืน่ ๆ ระบุ .....................................................
ตําแหนง......................................................หนวยงาน.................................................................................................
โทรศัพท......................................................E-mail.....................................................................................................
ประสงคขอติดตอประสานงานใชบริการงานพิธีการและบริการ การขอบริการหองประชุม การขอบริการยืมวัสดุ
อุปกรณ ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
ชือ่ กิจกรรม/โครงการ .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
วัน/เวลา/สถานที่ .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
งานพิธีการและบริการ.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
การขอบริการหองประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………..
การขอบริการยืมวัสดุอุปกรณ ………………………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….………………….…………..
ลงชื่อ………………………….……………….……………….ผูขอใชบริการ
(...................................................................)

๒๗

แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและประสานงาน
*******************************
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือที่ตรงกับความคิดเห็นหรือที่ตรงกับความรูสึกทานมากที่สุด
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. เพศ
 ชาย  หญิง
๒. อายุ
 ต่ํากวา ๒๑ ป
 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 มากกวา ๕๐ ป
๓. สถานะ
 ขาราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 อาจารย/นักวิชาการ
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  อืน่ ๆ ระบุ ....................................
ตอนที่ ๒ การขอใชบริการงานพิธีการและบริการ การขอบริการหองประชุม การขอบริการยืมวัสดุอุปกรณ
ในการจัดกิจกรรม/โครงการ
 งานพิธีการและบริการ
 การขอบริการหองประชุม
 การขอบริการยืมวัสดุอุปกรณ
ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกและประสานงาน
หัวขอในการประเมินความพึงพอใจ

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ

ดี

๑. ความสะดวก รวดเร็วในการอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน
๒. การใหบริการของเจาหนาที่ (ความกระตือรือรน ความ
สุภาพ การยิ้มแยมแจมใส และการใหความชวยเหลือใน
การอํานวยความสะดวกและประสานงาน)
๓. การแตงกายของเจาหนาที่ใหบริการ
๔. การตอบสนองตอความตองการของผูมาติดตอในการ
อํานวยความสะดวกและประสานงาน
๕. ภาพรวมตอการใหบริการอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน

ปาน
กลาง

นอย

ควร
ปรับปรุง

ตอนที่ ๔ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและประสานงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
***********************
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

