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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

บทสรุปผู้บรหิาร 
  

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 จัดท าขึ้นโดยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนโยบายของผู้บริหารส านักงานอธิการบดี กรอบของ

แผนยุทศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   

เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดีที่ผ่านมา การประเมินสภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ บทที่ 1 บทน า  บทที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

ส านักงานอธิการบดี บทที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บทที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และบทที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ทั้งที่เป็นจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุด

ตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานอธิการบดี จ านวน 33 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ผลการ

ประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ

ดังนี้ 

1. น ้าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

 

ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 8.50 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จ านวน 11 สมัย จากการจัดอันดับของ 

Webometrics Ranking of the World ส านักงานอธิการบดีมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยส าเร็จ 

S2 6.57 มีท าเล ความพรอ้มด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิัศนท์ี่ดี 

- ส านักงานอธิการบดีมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความ

สะดวกในการท างาน 
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ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- มีบรรยากาศ และภูมทิัศนท์ี่ด ีเอือ้ต่อการกระตุน้ความคดิสร้างสรรคข์องนักศึกษา

และบุคลากร 

S3 6.29 มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี และประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรค์ล่องตัว 

- ส านักงานอธิการบดีมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และ

แผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรได้ รับทราบทุกระดับ 

S4 4.31 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของส านักงานอธิการบดีอย่างจรงิจัง 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของส านักงานอธิการบดีไปสู่

ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง

จรงิจัง ท าให้ส านักงานอธิการบดีได้รับการยอมรับ 

- ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและ

ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไป

ยังผูร้ับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

S5 3.15 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่ วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้ งระดับหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดีดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 
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2. น ้าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 9.22 บุคลากรไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

-บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณ การเงนิ การคลังและพัสดุ 

-บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

W2 8.12 การบริหารงานในแต่ละหนว่ยงานไม่เชื่อมโยงกัน  การสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ

ภายในองค์กรยังนอ้ย 

W3 6.52 บุคลากรไม่เขา้ใจกระบวนการปฏิบัติงาน  การบูรณาการการปฏิบัติงานเชิงรุก

ยังมีน้อย อ านาจในการตัดสินใจมจี ากัด 

W4 2.48 ความปลอดภัยในทรัพย์สิน (กรณีเกิดอัคคีภัย) 

W5   

 

3. น ้าหนักคะแนนของโอกาส 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดโอกาส 

O1 6.63 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

-เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่

หลากหลาย รวดเร็วมีประสิทธิภาพไร้ขดีจ ากัด 

-เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้อง

ปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

O2 4.69 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

-เทคโนโลยีการสื่ อสาร on- line ท าให้สามารถส่งข่ าวสาร และการ

ประชาสัมพันธ์สูห่นว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

-การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และ

ขั้นตอนในการท างานส่งผลให้บุคลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 
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ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดโอกาส 

O3 3.04 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ท าให้บุคลากรมี

โอกาสในการพัฒนาผลงานตนเองให้อยู่ในระดับที่สูงขึน้ 

O4 1.88 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น 

ส่งผลใหบุ้คลากรมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

O5   

 

4. น ้าหนักคะแนนของอุปสรรค 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดอุปสรรค 

T1 6.07 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

-งบประมาณจากภาครัฐในการบริการจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัม

นาที่ลา่ช้าขาดความทันสมัย 

-ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้

ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้า  

T2 4.03 ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ 

T3 3.53 กฎระเบียบของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

-การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดต่างๆ ของ สกอ.มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

-การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารงานไม่

ต่อเนื่อง 

T4 2.15 ทัศนคติในการปฏิบัติงานของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ไม่ตรงกัน  ขาดความ
ร่วมมือจากผู้ปฏิบัติ รีบเร่งในการแก้ปัญหาเร็วเกินไปปราศจากการตรวจวินิจฉัย ใช้
เทคนิคไม่ถูกต้องขาดการติดตามงาน 

T5   
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ต้าแหน่งยุทธศาสตร์ของส้านักงานอธิการบดีในปัจจุบัน 

    ส านักงานอธิการบดี อยู่ในต าแหน่ง “ถอย” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้  

 

 
 

จากต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันที่อยู่ต าแหน่ง “ถอย” ส านักงานอธิการบดีต้องปรับปรุง

สถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม เพื่อให้อยู่ในต าแหน่ง “รุก

ด าเนินการเอง” หรือ “เร่งขยายงาน” โดยต้องให้สัดส่วน SO : WT ไม่น้อยกว่า 3:1 จึงขอให้คณะกรรมการ

พิจารณาให้ค่าคะแนนในการลดจุดอ่อน (W) หรือขจัดภัยคุกคาม (T) เพื่อปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ

ส านักงานอธิการบดี ซึ่งค่าคะแนนม ีดังนี้ 

 คะแนน 5  หมายถึง  เร่งด าเนินการดว่นที่สุด 

 คะแนน 4 หมายถึง  เร่งด าเนินการดว่น 

 คะแนน 3 หมายถึง  เร่งด าเนินการ 

 คะแนน 2 หมายถึง  ด าเนนิการ 

 คะแนน 1 หมายถึง  รอด าเนินการ 
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ทั้งนี้ ประเด็นจุดอ่อน (W) จ านวน 4 ประเด็น และประเด็นภัยคุกคาม (T) จ านวน 4 ประเด็น ได้

เรียงล าดับตามความส าคัญจากการประเมินของผู้บริหารแล้ว ดังนี้ 

ค่า

คะแนน 

คะแนน ประเภท ประเด็น 

4 9.22 W บุคลากรไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

-บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการ

บริหารจัดการดา้นงบประมาณ การเงนิ การคลังและพัสดุ 

-บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับ

น้อย 

3 8.12 W การบริหารงานในแต่ละหนว่ยงานไม่เชื่อมโยงกัน  การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพภายในองค์กรยังนอ้ย 

0 6.52 W บุคลากรไม่เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน  การบูรณาการการ

ปฏิบัติงานเชงิรุกยังมีนอ้ย อ านาจในการตัดสินใจมจี ากัด 

0 2.48 W ความปลอดภัยในทรัพย์สิน (กรณีเกิดอัคคีภัย) 

3 6.07 T งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้

การพัฒนาล่าช้า 

-งบประมาณจากภาครัฐในการบริการจัดการมอีย่างจ ากัดท าให้

เกิดการพัมนาที่ลา่ช้าขาดความทันสมัย 

-ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการ

ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจงึเกิดความล่าช้า  

0 4.03 T ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ 

0 3.53 T กฎระเบียบของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

-การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดต่างๆ ของ สกอ.มีการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลา 

-การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการ

บริหารงานไม่ตอ่เนื่อง 

0 2.15 T ทัศนคติในการปฏิบัติงานของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ไม่ตรงกัน  

ขาดความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติ  รีบเร่งในการแก้ปัญหาเร็วเกินไป
ปราศจากการตรวจวินิจฉัย ใช้เทคนิคไม่ถูกต้องขาดการติดตามงาน 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

ต้าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น ส านักงานอธิการบดี จะสามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก

ด าเนนิการเอง”  ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

แมแ่บบที่ดใีนการให้บริการ 

 

พันธกิจ (Mission) 

  บริการและสนับสนุนการจัดการศกึษาด้วยนวัตกรรม   

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สวนสนันทา    มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

โดยมีผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้บริการและด าเนินงาน  ดังรายละเอียดดังนี ้

1) บริการและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

การศกึษา  

2)  ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคก์ารบริหารจัดการดา้นทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย 

3)  บริการและสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และภูมทิัศน์ 

4)  บริการและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการขับเคลื่อนเครือขา่ย 

5)  ส่งเสริม สนับสนุน การบริการดา้นหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทะเบียนและประมวลผล 

6)  ก ากับดูแลการบริหารจัดการดา้นการเงนิ การคลังให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

 

เสาหลัก (Pillars) 

     ทุนความรู้ คุณธรรม เครือขา่ย ความเป็นมืออาชีพ  
 

วัฒนธรรม (Culture) 

ใส่ใจบริการ ท างานเป็นทีม  

 

อัตลักษณ์ (Identity) 

  บริการด้วยใจ (service mind) 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

      บริการเป็นเลิศ 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

    Smart  Office 

  Flow = กระบวนการท างานที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด 

  Work Environment =สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้อต่อการท างาน 

  Information =มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าขอ้มูลมาใช้ได้สะดวก 

  Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ

ร่วมกัน 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) เป็นการก าหนดจุดเน้นของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในระยะ

ยาว เพื่อน ามาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรใหบ้รรลุวิสัยทัศน ์ที่ก าหนดไว้โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ์1 ประเด็น

ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการให้บริการสูค่วามเป็นเลิศ 

        ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  2.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าและประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 4. ร้อยละนักศึกษาที่มจีิตอาสาหรอืจิตสาธารณะ 5.ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้

มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents 6. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนของหน่วยงานไปน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ  7.จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนน

ประเมินตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 8. ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร

ของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 9. จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ 10.

จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 11. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 12. 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 13. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 14. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 15. ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้

ส าเร็จ 16. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 17. ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 18. 

เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า  19. ร้อยละ

ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  20. ร้อย

ละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 21. ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย 22. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมอืในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 23. 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี  24. จ านวนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 25. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/  

กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร ์

จ้านวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 16 25 23 26 

รวมทั งสิ น 16 25 23 26 
 

 

ส าหรับการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นส านักงานอธิการบดีอาศัยกระบวนการและกลไกการ

ผนึกก าลังในหลายมติิในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไป

ในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล 

และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

  

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีแล้ว 

ส านักงานอธิการบดี จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่

เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มี

ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

บริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 
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1. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์  

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผล

การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

ที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับกอง เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงานในระดับส านักงานอธิการบดี เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ

หนว่ยงานและระดับบุคคล 

 
ทั้งนี้ การจะด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั้น ต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนในการผลักดันงบประมาณ การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการ

ก ากับ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิผลต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน้า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของส้านักงานอธิการบดี 

 การบริหารงานและการแบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ              

สวนสุนันทาในระยะแรกไม่ได้มบีันทึกหลักฐาน แตพ่อจะอนุมานได้ตามเอกสาร ดังนี้ 

 ปี พ.ศ. 2480 – 2500 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายังมีสภาพเป็น “โรงเรียนสุนันทา

วิทยาลัย” ผู้บริหารด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ การจัดแบ่งองค์กรไม่ปรากฏระเบียบการจัดแบ่งส่วน

ราชการ ใช้วิธีแบ่งส่วนงานตามลักษณะที่จ าเป็นต้องมีในโรงเรียนสมัยนั้น และต าแหน่งหัวหน้าเป็นไปตาม

อาวุโสและความสามารถเฉพาะตัว การบริหารงานขึ้นอยู่กับ “กองกลาง” ทั้งหมด ที่ตัง้กองกลางตั้งอยู่ที่ช้ัน 

1 อาคารกรรณาภรณพ์ิพัฒน์ (อาคาร 11) ปัจจุบันได้รื้อถอนเพื่อสร้างใหม่ 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหย้กฐานะโรงเรียนสุนันทาวิทยาลัยเป็น 

“วิทยาลัยครูสวนสุนันทา” โดยคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมานนท์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่และ

ผู้อ านวยการช้ันพิเศษ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการแบ่งระบบงานที่ชัดเจนขึ้น แต่หน่วยงานบริหารยังคง

เรียกว่า กองกลาง เช่นเดิม และในปี พ.ศ. 2511 กองกลางได้ย้ายจากช้ัน 1 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ 

(อาคาร 11) ไปประจ าการอยู่ที่อาคารสายสุทธานภดล (อาคาร 27 ปัจจุบัน) และในปี พ.ศ. 2518  ได้ย้าย

กองกลางไปอยู่ที่ช้ัน 1 อาคารอรพันธ์อดศิัยศักดิ์ (อาคาร 53 ปัจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อเรียกจาก “กองกลาง” 

เป็น “ส านักงานอธิการ” ตามการแบ่งสายงานการปฏิบัติราชการของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดย

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นงาน สารบรรณ การเงินพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ งาน

ธุรการทั่วไป และงานบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครู คณะวชิา รวมทั้งหน่วยงานอื่นในวิทยาลัยครู ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2546 ส านักงานอธิการ ย้ายมาประจ าการที่อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37 ปัจจุบัน)  

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ                      

สวนสุนันทา” โดยได้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย               

ในวันที่ 19 มกราคม 2538 และได้ท าการเปลี่ยนชื่อจาก “ส านักงานอธิการ” เป็น “ส านักงานอธิการบดี” 

ตามมาตรา 10 แหง่พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผดิชอบ

เกี่ยวกับงานเลขานุการของอธิการบดี รองอธิการบดี ช่วยอ านวยการและประสานงานกับหน่วยงานหรือ

ส่วนราชการต่างๆ ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสาร  งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่  งาน
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ยานพาหนะ  งานสวัสดิการและงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ ส านักงาน

อธิการบดี แบ่งความรับผดิชอบและการบริหารงานออกเป็น 10 ฝา่ย ดังนี้ 

1. ฝ่ายเลขานุการ 

2. ฝ่ายการเงิน 

3. ฝา่ยการเจ้าหนา้ที่ 

4. ฝา่ยธุรการ 

5. ฝา่ยประชาสัมพันธ์ 

6. ฝ่ายพัสดุ 

7. ฝ่ายยานพาหนะ 

8. ฝา่ยสวัสดิการ 

9. ฝ่ายอาคารสถานที่ 

10.ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ 

ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. ลงวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ท าให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่ ตามกฎกระทรวง เรื่อง 

การแต่งตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 หน้า 52 เล่ม 

122 ตอนที่ 20 ก และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม 2548 โดยจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 10 หนว่ยงานดว้ยกัน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 

1. ส านักงานอธิการบดี 

2. คณะครุศาสตร ์

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5. คณะวทิยาการจัดการ 

6. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10. ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    

สวนสุนันทา พ.ศ. 2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 23 เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง เมื่อวันที่ 23 

มิถุนายน พ.ศ. 2549 ได้ออกประกาศแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีออกเป็น 5 กอง คือ    

 1. กองกลาง  

2. กองบริการการศกึษา  

3. กองบริหารงานบุคคล  

4. กองพัฒนานักศกึษา  

5. กองนโยบายและแผน  

ในปี 2554 ส านักงานอธิการบดีได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างภายใน  เพื่อให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จงึมกีารจัดตัง้สว่นราชการภายในเพิ่มเติมอกี 3 หน่วยงาน รวมมหีนว่ยงานทั้งสิ้น 8 

หนว่ยงาน ได้แก่  

1. กองกลาง ที่ท าการอยู่ ณ อาคาร 32 ช้ัน 1 

2. กองบริการการศกึษา ที่ท าการอยู่ ณ อาคาร 32 ช้ัน 3 

3. กองบริหารงานบุคคล ที่ท าการอยู่ ณ อาคาร 32 ช้ัน 4 

4. กองพัฒนานักศกึษา ที่ท าการอยู่ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา 

5. กองนโยบายและแผน ที่ท าการอยู่ ณ อาคาร 32 ช้ัน 4 

6. กองคลัง ที่ท าการอยู่ ณ อาคาร 32 ช้ัน 3 

7. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ท าการอยู่ ณ อาคาร 32 ช้ัน 5 

8. ส านักงานผู้อ านวยการ ที่ท าการอยู่ ณ อาคาร 32 ช้ัน 1 

ในปี 2557 ส านักงานอธิการบดีแบ่งส่วนราชการออกเป็นกองและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี

ฐานะเทียบเท่ากองมีสถานะเป็นหนว่ยงานที่เป็นส่วนราชการ จ านวน 6 กอง 1 ศูนย์ ดังนี้ 

1. กองกลาง 

2. กองพัฒนานักศกึษา 

3. กองบริการการศึกษา 

4. กองบริหารงานบุคคล 

5. กองนโยบายและแผน 

6. กองคลัง 

7. ศูนย์การศกึษาและฝกึอบรมอาเซียน 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

ในปี 2558  มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ท าให้ส านักงานอธิการบดีได้

แบ่งส่วนราชการออกเป็นกองและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองมีสถานะเป็น

หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ จ านวน 6 กอง 1 ศูนย์ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างจ านวน                          

5 หนว่ยงาน ได้แก่  1)กองกลาง  2) กองพัฒนานักศกึษา 3)กองบริการการศึกษา 4)กองบริหารงานบุคคล 

5)กองนโยบายและแผน และเป็นหน่วยงานจัดตั้งภายในก ากับ จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1)กองคลัง                      

2)ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน และแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงานเป็นฝ่ายและงาน

ตามภารกิจของหนว่ยงาน 

และในปี 2561  ส านักงานอธิการบดีได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงาน  

จ านวน 6 กอง ได้แก่ 

1) กองกลาง   

2) กองพัฒนานักศกึษา  

3) กองบริการการศึกษา  

4) กองบริหารงานบุคคล  

5) กองนโยบายและแผน  

6) กองคลัง   
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

 

1.2 โครงสร้างส้านักงานอธิการบดี 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 1  โครงสร้างส้านักงานอธิการบดี 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

ภาพที ่2 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

1.4 ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา 

1.4.1 ข้อมูลผลงานวิจัย 

ส านักงานอธิการบดี ได้สง่เสริมให้บุคลากรในส านักฯ ได้มโีอกาสสร้างผลงานการวิจัย ดังนี้ 

 

ข้อมูลผลงานวิจัย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนงานวิจัยทั้งหมด 10 13 10 100 100 

 

 

1.4.2 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

     ส านักงานอธิการบดี มุ่งมั่นให้บริการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2559 - 2563 นี้ ส านักงานอธิการบดีมีโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของชุมชนและสังคม ดังนี้ 

ข้อมูลโครงการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนโครงการบริการแก่ชุมชนและสังคม 5 3 2 2 0 

 

1.4.3 ข้อมูลการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงานการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 พบว่า 

ส านักงานอธิการบดี มีโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม  ดังนี้ 

 

ข้อมูลการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 7 8 9 9 9 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

1.4.4 ข้อมูลบุคลากร 

         ส านักงานอธิการบดีมีบุคลากร จ านวน 235 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน 11 คน คิด

เป็นร้อยละ 5.00  พนักงานราชการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภท

ประจ า จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทช่ัวคราว (งบประมาณ

แผ่นดิน) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทช่ัวคราว (งบประมาณเงิน

รายได้) จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ลูกจ้างประจ า จ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.00 ลูกจ้าง

ช่ัวคราว จ านวน 39  คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.00 ดังภาพ            

 

ภาพที ่3  กราฟเปรียบเทียบบุคลากร  จ้าแนกตามประเภทบุคลากร (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561) 

 

และสามารถจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาได้ดังนี้  บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 46 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.00  คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญา

ตร ี54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.00 แสดงได้ดังภาพ 

 

 

 

 

ภาพที ่4  กราฟเปรียบเทียบบุคลากร  จ้าแนกตามคุณวฒุกิารศึกษา  (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561) 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

 

1.5 ขั นตอนการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม ระยะเวลาที่ด้าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  และจัดท า

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6 กรกฎาคม 63 ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

2. ก าหนดปฏิทินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ. 2560 – 2564)  และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

7 กรกฎาคม 63 ฝา่ยอ านวยการ 

3. ส ารวจปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกจากผู้บริหาร

ของส านักงานอธิการบดีทุกระดับ  

13 – 19 กรกฎาคม 63 คณะกรรมการ

ด าเนนิงาน 

4. ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก 

20 กรกฎาคม 63 ฝา่ยอ านวยการ 

5. ส ารวจเพื่อประเมินคะแนนน้ าหนักของปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอก 

21 – 24 กรกฎาคม 63 คณะกรรมการ

ด าเนนิงาน 

6. ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะหต์ าแหน่งยุทธศาสตร์

โดยใช้โปรแกรม Excel 

25 กรกฎาคม 63 คณะกรรมการ

ด าเนนิงาน 

7. จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ

ด าเนนิงาน 

8. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

แผนปฏิบัติการด้านต่าง  ๆ  

4 -26 สิงหาคม 63 คณะกรรมการ

ด าเนนิงาน 

9. น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี 

 

27 สิงหาคม 63 คณะกรรมการบริหาร

ส านักงานอธิการบดี 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

กิจกรรม ระยะเวลาที่ด้าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 

10. น าข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการบริหาร

ส านักงานอธิการบดีมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564   

28 – 30 สิงหาคม 63 คณะกรรมการ

ด าเนนิงาน 

11.เสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

23 กันยายน 63 อธิการบดี 

12. จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ที่ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดีให้มหาวิทยาลัย 

 

30 กันยายน 63 กองนโยบายและแผน 

13. จัดประชุมช้ีแจงถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่

การปฏิบัติระดับกอง/ศูนย์  

ตุลาคม 63 กอง/ศูนย์ในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี 

14. ก าหนดช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 

ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

1 ตุลาคม 63 – 1 

กันยายน 64 

คณะกรรมการ

ด าเนนิงาน 

15. ด าเนนิการสื่อสารตามช่องทางที่ก าหนด 1 ตุลาคม 63 – 1 

กันยายน 64 

คณะกรรมการ

ด าเนนิงาน 

16. ส ารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางของส านักงาน

อธิการบดี 

สิงหาคม 64 บุคลากร 

17. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารเพื่อให้รับรู้และเข้าใจ

ทิศทาง 

กันยายน 64 คณะกรรมการ

ด าเนนิงาน 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ ส้านักงานอธิการบดี 
 

2.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ( Internal & External Scanning) เป็น

กระบวนการส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพราะจะท าใหส้ามารถทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริม

หรือเป็นข้อจ ากัดหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการทางาน การประเมินปัจจัยภายในอย่างตรงไปตรงมาจัดทา

ให้สามารถทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กรเพื่อน าจุดแข็งมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์และหาวิธีการในการลดจุดอ่อนให้น้อยลง การประเมินปัจจัยภายนอกอย่างรอบด้าน จะช่วยให้

องค์กรสามารถทราบถึงโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ที่องค์กรเผชิญหนา้ เพื่อหาทางใช้

โอกาสที่มใีห้เกิดประโยชน์และหาทางลดหรอืหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิดขึน้กับองค์กรเพื่อทราบถึงจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของส านักงานอธิการบดี โดยใช้หลักการวิเคราะห ์SWOT  (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)                 

ของ ส านักงานอธิการบดี โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ 

McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตรท์ี่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน

ไว้หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะใน

การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
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2.1.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะหไ์ปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของส านักงานอธิการบดี โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะหส์ภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือง

ที่มผีลกระทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที ่ม ีผลต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎ  

สวนสุนันทา 

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานของส้านักงานอธิการบดี 

จากการที่ส านักงานอธิการบดี ได้ท าการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

จากการศกึษาตนเองตามพันธกิจ และสถานภาพขององคก์รอย่างละเอียด สามารถวิเคราะหผ์ลโดยสรุปทั้ง

ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามได้ดังต่อไปนีส้ านักงานอธิการบดี  
 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(11 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น

ที ่
ประเด็นส้าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

1 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

-บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

-ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

-แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตัว 

S 

2 มีการท างานเป็นทีม และมีการปรึกษาหารือรว่มกันระหว่างกองในส านักงานอธิการบดีใน

การท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์รว่มกัน 

S 

3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและความช านาญงานสามารถใหค้ าปรึกษาแนะน าใน

ภารกิจที่รับผิดชอบแก่คณะวิชาและหน่วยงานเป็นอย่างดี 

S 
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ประเด็น

ที ่
ประเด็นส้าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

4 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและรักองค์กร S 

5 เป็นศูนย์รวมของภารกิจด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักใหม้หาวิทยาลัยเพื่อ

การขับเคลื่อนและถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานต่าง ๆ 

S 

6 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหนว่ยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมกีาร

ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของหนว่ยงานและมหาวิทยาลัย

ดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผูร้ับบริการมี

ความพึงพอใจเพิ่มขึน้ 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความตอ้งการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

S 

7 ผูบ้ริหารและทีมผู้บริหารมวีิสัยทัศน์ และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

ส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยอย่างจรงิจัง 

S 

8 ส านักงานอธิการบดีมีจุดให้บริการ One Stop Service ที่เป็นต้นแบบของหน่วยงานอื่น S 

9 มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง S 

10 บุคลากรน า KM และ R2R มาช่วยพัฒนางาน S 

11 มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยต่อการใชง้าน ลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการท างาน S 

 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น

ที่ 
ประเด็นส้าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

1 การใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เชื่อมโยงอย่างทั่วถึงระหว่าง

หนว่ยงานภายในส านักงานอธิการบดี 

W 

2 ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพ เช่น วศิวกร (ออกแบบแปลนอาคาร) ส่งผลต่อการเตรยีม

ความพรอ้มด้านงบลงทุนเวลาขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 

W 

3 บุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะที่รับผิดชอบ ท าให้ไม่มโีอกาสได้เรยีนรู้การท างานด้านอื่นๆ 

หรอืการท างานเชิงรุก 

W 
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ประเด็น

ที่ 
ประเด็นส้าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

4 การสื่อสารกันภายในของส านักงานอธิการบดียังไม่ทั่วถึง จึงท าให้บุคลากรรับรู้ไม่

เหมอืนกัน เชน่ เรื่องแผน เรื่องกลยุทธ์ของส านักงาน 

W 

5 การประสานงานรว่มมอืกันระหวา่งหน่วยงานค่อนข้างมีน้อย W 

6 บุคลากรขาดทักษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เชน่ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ W 

7 การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างกองที่ยังไม่ต่อเนื่อง W 

8 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของส านักงานอธิการบดีมีน้อย และช่องทางยัง

ไม่หลากหลาย ยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มคนภายนอก 

W 

9 บุคลากรมีจิตบริการน้อย W 

10 ข้อมูลสารสนเทศไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ขอ้มูลร่วมกันได้ในต่างหน่วยงาน W 

11 บุคลากรมีวุฒแิละประสบการณไ์ม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย W 

12 งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหน่วยงาน W 

 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)(10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น

ที่ 
ประเด็นส้าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

1 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

       - เทคโนโลยกีารสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้ 

       - การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึน้ ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนใน

การท างาน ส่งผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

O 

2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

        - เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด        

         - เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลใหบุ้คลากรต้องปรับตัวสูง 

เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

O 
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ประเด็น

ที่ 
ประเด็นส้าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

3 โครงการความรว่มมือด้านการบริการวิชาการ ท าให้มีโอกาสในการบริการสูส่ังคม

ภายนอก และสร้างเสริมประสบการณใ์นการท างานมากขึ้น 

O 

4 มหาวิทยาลัยสนับสนุนและให้งบประมาณหรือกองทุนในการพัฒนาศักยภาพและองค์

ความรูข้องบุคลากรอย่างเต็มที่ 

O 

5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมใหบุ้คลากรเรียนภาษาและอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อ

พัฒนาทักษะการสื่อสารท าให้บุคลากรมโีอกาสในการพัฒนาตนเองมากขึ้น 

O 

6 รัฐบาลก าหนดใหม้ีคูม่อืประชาชน ท าให้ส านักงานอธิการบดีมกีารก าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

O 

7 เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึน้ ส่งผลใหก้ารสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

ข่าวสารไปยังภายในและภายนอกหนว่ยงาน หรือมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

และขยายขอบเขตได้กว้างขึ้น โดยผ่านทาง Website, Facebook, Line เป็นต้น 

O 

8 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าส าหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุนวิชาการอย่างชัดเจน ท าให้บุคลากรมโีอกาสในการพัฒนาตนเองให้เข้าสู่

ต าแหน่งได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

O 

9 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมอืทางวิชาการกับหนว่ยงานภายนอกทั้งใน

และต่างประเทศ 

        - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติเป็นจ านวนมาก 

        - มีความรว่มมอืทางวิชาการกับหนว่ยงานภายนอกทั้งในและตา่งประเทศท าให้เกิด

การแลกเปลีย่นที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

O 

10 มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่จ าเป็นในการใชป้ฏิบัติงาน ท าให้สามารถบรรลุงานที่ปฏิบัติได้

งา่ย 

O 
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2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)(7 ประเด็น) ดังตอ่ไปนี้ 

ประเด็น

ที่ 
ประเด็นส้าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

1 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การท างานยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น T 

2 ความแตกต่างด้านพืน้ฐานทางการศกึษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยม 

ที่แตกต่างมคีวามต้องการที่หลากหลายมากขึ้น 

T 

3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจมีผลใหไ้ม่สามารถปรับตัวได้

ทัน 

T 

4 มีระเบียบปฏิบัติและขัน้ตอนการปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน ตามที่เคยปฏิบัติสบืต่อกันมา

กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรเฉพาะกลุ่มจนยากที่จะแก้ไขโดยเร็ว 

T 

5 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึน้อยู่กับงบประมาณของหน่วยงานจัด

การศกึษา ส่งผลต่อการด าเนินงานและการพัฒนาหน่วยงาน 

T 

6 ระบบงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน T 

7 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T 

 

 

2.3 ผลการวิเคราะห์ต้าแหน่งยุทธศาสตร์ของส้านักงานอธิการบดี 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ทั้งที่เป็นจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุด

ตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานอธิการบดี จ านวน 31 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ผลการ

ประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ

ดังนี้ 

2. น ้าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 126 1 มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

   - บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

   - ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
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ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S2 76 7 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยอย่างจรงิจัง     

S3 54 5 เป็นศูนย์รวมของภารกิจด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย เพื่อการขับเคลื่อนและถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานต่างๆ 

S4 45 4 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและรักองค์กร 

S5 42 8 ส านักงานอธิการบดีมีจุดให้บริการ One Stop Service ที่เป็นต้นแบบของ

หนว่ยงานอื่น 

 

2. น ้าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 76 14 บุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะที่รับผิดชอบ ท าให้ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้การ

ท างานด้านอื่นๆ หรอืการท างานเชงิรุก 

W2 70 23 งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาหนว่ยงาน 

W3 68 15 การสื่อสารกันภายในของส านักงานอธิการบดียังไม่ทั่วถึง จงึท าให้บุคลากร

รับรู้ไม่เหมอืนกัน เชน่ เรื่องแผน เรื่องกลยุทธ์ของส านักงาน 

W4 61 12 การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

ระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 

W5 48 19 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของส านักงานอธิการบดีมีน้อย 

และช่องทางยังไม่หลากหลาย ยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มคนภายนอก 

 

3. น ้าหนักคะแนนของโอกาส 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดโอกาส 

O1 68 31 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าส าหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการอย่างชัดเจน ท าให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง

ให้เข้าสู่ต าแหน่งได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดโอกาส 

O2 66 24 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

   - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งขา่วสาร และการประชาสัมพันธ์

สู่หย่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

   - การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอน

ในการท างาน ส่งผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

O3 44 30 เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารไปยังภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่าง

รวดเร็ว และขยายขอบเขตได้กว้างขึ้น โดยผ่านทาง Website, Facebook, Line เป็นต้น 

O4 34 26 โครงการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ท าให้มีโอกาสในการบริการสู่

สังคมภายนอก และสร้างเสริมประสบการณใ์นการท างานมากขึ้น 

O5 31 25 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

     - เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏิบัติงาน และการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด 

     - เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลใหบุ้คลากรต้องปรับตัว

สูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

4. น ้าหนักคะแนนของอุปสรรค 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดอุปสรรค 

T1 87 34 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การท างานยุ่งยากซับซ้อนมาก

ขึน้ 

T2 58 38 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณของ

หนว่ยงานจัดการศกึษา ส่งผลตอ่การด าเนินงานและการพัฒนาหนว่ยงาน 

T3 42 37 มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน ตามที่เคย

ปฏิบัติสืบต่อกันมากลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรเฉพาะกลุ่มจนยากที่จะแก้ไข

โดยเร็ว 
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ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดอุปสรรค 

T4 28 35 ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้

เกิดค่านิยมที่แตกต่างมคีวามตอ้งการที่หลากหลายมากขึ้น 

T5 25 36 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจมีผลให้ไม่

สามารถปรับตัวได้ทัน 

 

ต้าแหน่งยุทธศาสตร์ของส้านักงานอธิการบดีในปัจจุบัน 

    ส านักงานอธิการบดี อยู่ในต าแหน่ง “ปรับปรุง” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้  

 
 

 

จากต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันที่อยู่ต าแหน่ง “ปรับปรุง” ส านักงานอธิการบดีต้องปรับปรุง

สถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม เพื่อให้อยู่ในต าแหน่ง “รุก

ด าเนินการเอง” หรือ “เร่งขยายงาน” โดยต้องให้สัดส่วน SO : WT ไม่น้อยกว่า 3:1 จึงขอให้คณะกรรมการ



 

 

20 
 

แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

พิจารณาให้ค่าคะแนนในการลดจุดอ่อน (W) หรือขจัดภัยคุกคาม (T) เพื่อปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ

ส านักงานอธิการบดี ซึ่งค่าคะแนนม ีดังนี้ 

 คะแนน 5  หมายถึง  เร่งด าเนินการดว่นที่สุด 

 คะแนน 4 หมายถึง  เร่งด าเนินการดว่น 

 คะแนน 3 หมายถึง  เร่งด าเนินการ 

 คะแนน 2 หมายถึง  ด าเนนิการ 

 คะแนน 1 หมายถึง  รอด าเนินการ 

ทั้งนี้ ประเด็นจุดอ่อน (W) จ านวน 5 ประเด็น และประเด็นภัยคุกคาม (T) จ านวน 5 ประเด็น ได้

เรียงล าดับตามความส าคัญจากการประเมินของผู้บริหารแล้ว ดังนี้ 

ค่า
คะแนน 

คะแนน ประเภท ประเด็น 

5 76 W 14บุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะที่รับผิดชอบ ท าให้ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้

การท างานด้านอื่นๆ หรอืการท างานเชงิรุก 

0 70 W 23งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาหนว่ยงาน 

5 68 W 15การสื่อสารกันภายในของส านักงานอธิการบดียังไม่ทั่วถึง จึงท าให้

บุคลากรรับรู้ไม่เหมือนกัน เชน่ เรื่องแผน เรื่องกลยุทธ์ของส านักงาน 

0 61 W 12การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เชื่อมโยง

อย่างทั่วถึงระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 

5 48 W 19การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของส านักงานอธิการบดีมี

น้อย และช่องทางยังไม่หลากหลาย ยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มคน

ภายนอก 

 

ค่า
คะแนน 

คะแนน ประเภท ประเด็น 

5 87 T 34กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การท างานยุ่งยาก

ซับซ้อนมากขึ้น 

0 58 T 38งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึน้อยู่กับงบประมาณของ

หน่วยงานจัดการศึกษา ส่งผลต่อการด าเนินงานและการพัฒนา

หนว่ยงาน 
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ค่า
คะแนน 

คะแนน ประเภท ประเด็น 

0 42 T 37มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน ตามที่

เคยปฏิบัติสบืต่อกันมากลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรเฉพาะกลุ่มจนยาก

ที่จะแก้ไขโดยเร็ว 

0 28 T 35ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจ

ท าให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมคีวามตอ้งการที่หลากหลายมากขึน้ 

0 25 T 36ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจมีผลให้

ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

 

ต้าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น ส านักงานอธิการบดี จะสามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก

ด าเนนิการเอง”  ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะ และ

วัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” ในเร่ืองตา่งๆ 

ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มคีวามคิดด ีท าด ีพูดด ีแต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ีรบัผิดชอบตอ่

สังคม ท าด ีมุ่งคณุภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีีทันสมัย มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นตน้แบบในการคดิดแีละท าด ี
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค ์(Academic research with creative and 

innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve 

the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on 

Suan Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโน้ม

เป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการ

วิจัยทางวชิาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services)  การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศลิปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่น

ชมของมนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services 

and Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความ

เป็นไทย  (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center 

and Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
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5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 
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3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แตส่ าหรับสิ่งที่ดแีละมีคุณค่า เราตอ้งธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่

ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตาม

วิ สั ย ทั ศ น์  15 ปี  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า  “ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ แ บ บ ที่ ดี 

ของสังคม” เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1  
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

 
ภาพที่ 1 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ รายละเอียดดังนี ้

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

 
ภาพที่ 2 SSRU “SWITCH” 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น ( Establish 

Relationship to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง

เครือขา่ยและท้องถิ่น กับประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนในการ

พัฒนาทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผน



 

 

28 
 

แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  

  

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 2.4.1 

ตารางที่ 2.4.1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน

ยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จ้านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะอย่างย่ังยืน 9 20 17 20 

2) สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 8 14 13 13 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาต ิ

6 7 8 8 

รวมทั งสิ น 23 41 38 41 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

29 
 

แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

ส่วนที่ 3 สาระส้าคญัของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

3.1 นโยบาย (Policy) 

1. สนับสนุนนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีให้เป็นองค์กรที่นา่เชื่อ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มี

คุณภาพ 

3. สนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพส านักงานอธิการบดี โดยการมสี่วนรว่มจากบุคลากร

ทุกกองในส านักงานอธิการบดี 

4. สนับสนุนและส่งเสริมการท างานและบริหารงานแบบมีส่วนรว่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการท างาน โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและ

ภายนอกของส านักงานอธิการบดี 

6. มุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานแบบกัลยาณมิตรตอ่กัน 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศกึษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานภายในประเทศ 

8. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงประเพณีศลิปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

 

3.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

แมแ่บบที่ดใีนการให้บริการ 

 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

  บริการและสนับสนุนการจัดการศกึษาด้วยนวัตกรรม   

 

3.4 ภารกิจหลัก (Key result area) 

ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สวนสนันทา    มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

โดยมีผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้บริการและด าเนินงาน  ดังรายละเอียดดังนี ้
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

การศกึษา  

2)  ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคก์ารบริหารจัดการดา้นทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย 

3)  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรคด์้านการบริการ การประชาสัมพันธ์ และกายภาพ 

4)  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการสรา้งเครือขา่ย 

5)  ส่งเสริม สนับสนุนและสรา้งสรรคด์้านหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทะเบียนและประมวลผล 

6)  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการดา้นการเงนิการคลังให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

7)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมอืกับต่างประเทศ 

 

3.5 เสาหลัก (Pillars) 

     บริการรวดเร็ว ถูกต้อง และสร้างความประทับใจ  
 

3.6 วัฒนธรรม (Culture) 

ใส่ใจบริการ ท างานเป็นทีม  

 

3.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

  บริการด้วยใจ (service mind) 
 

3.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

      บริการเป็นเลิศ 

 

3.9  ค่านิยมหลัก (Core Values) 

    Smart  Office 

  Flow = กระบวนการท างานที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด 

  Work Environment =สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้อต่อการท างาน 

  Information =มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าขอ้มูลมาใช้ได้สะดวก 

  Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ

ร่วมกัน 
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3.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการสูค่วามเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์  :  

1.1 ส านักงานอธิการบดีได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานจากองค์กรหรือหน่วยงานใน

ระดับชาติ 

1.2 เครือขา่ยและท้องถิ่นมีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

1.3 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.4 ความมชืี่อเสียงของส านักงานอธิการบดี 

1.5 ส านักงานอธิการบดีมคีวามรว่มมอืกับเครือขา่ยและท้องถิ่นที่หลากหลาย 

1.6 ส านักงานอธิการบดีมกีระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรว่มมอืกับเครือขา่ย 

1.7 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ 

1.8 มีการประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภบิาล 

1.9 มีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่าง

ครบถ้วน 

1.10 ส านักงานอธิการบดีสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม

ภารกิจ 

1.11 ส านักงานอธิการบดีมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยใน

การสรา้งภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.12  ส านักงานอธิการบดีมฐีานขอ้มูลเครือขา่ยส าหรับการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

3.11 แผนที่ยุทธศาสตร์ของส้านักงานอธิการบดี  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  6  แผนทียุ่ทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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ส่วนที่ 4  

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิารประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส านักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน

ทั้งสิน้ 177,718,280 บาท โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังตอ่ไปนี้ 

5.1 โครงการที่ด้าเนินการของส้านักงานอธิการบดี 

โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (งบบุคลากร) 63,064,550 กองคลัง  

กองบริหารงานบุคคล 

โครงการก ากับองค์การที่ดี 91,216,630 ทุกหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี 

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

610,000 กองบริหารงานบุคคล 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 90,000 กองกลาง 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมทิัศนแ์ละสื่งอ านวยความ

สะดวกที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

12,067,100 กองกลาง 

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 10,020,000 กองนโยบายและแผน 

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มอือาชีพ 2,165,000 กองบริหารงานบุคคล 

โครงการการมีสว่นร่วมของเครือขา่ยและท้องถิ่นในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

100,000 กองพัฒนานักศกึษา 

โครงการขยายเครอืข่ายความมอืภายในประเทศ 250,000 กองพัฒนานักศกึษา 

โครงการความรว่มมือกับเครือขา่ยต่างประเทศ 500,000 กองกลาง 

โครงการขับเคลื่อนวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 10,000,000 กองนโยบายและแผน 

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของ

เครือขา่ยและท้องถิ่น 

300,000 กองพัฒนานักศกึษา 

โครงการพัฒนาความรู ้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 

ส าหรับนักศกึษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6,000,000 กองพัฒนานักศกึษา 

รวมทั งสิ น 177,718,280  
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5.3 แผนปฏิบัติการ ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

ส่วนที่ 6 แนวทางการน้าแผนสู่การปฏิบัต ิและการติดตามประเมนิผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความรว่มมือในการแปลงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี ใน

เรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานอธิการบดีมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท า

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชีว้ัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด้าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และ

การตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ                        

พ.ศ. 2564 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์  

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ
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สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การประเมินผลงาน 

1.4 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในส านักงานอธิการบดี ผา่นกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุน้ ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงาน

ตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(4) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(5) แผนพัฒนาบุคลากร 

(6) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(7) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(8) แผนการจัดการความรู้ 

(9) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(10) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(11) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

(12) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(13) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

1.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
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1.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง  

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินัน้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อ

มุ่งผลสัมฤทธิ ์

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแต่ละหนว่ยงานใหม้ีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล 

และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีแล้ว 

ส านักงานอธิการบดี จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยใหท้ราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มี

ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

บริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิง

ยุทธศาสตรข์ององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

2. การตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า 

และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการ

ก าหนดระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับกอง เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับส านักงานอธิการบดี เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตรส์ู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 

 

การปรับแผนปฏิบัติการประจ้าปี 

ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ถ้าหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ

ปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี จะมีแนวทางการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. กรณีที่มหาวิทยาลัยมีมติให้มีการปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณระหว่างปี เพื่อให้เหมาะสมกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยหรือเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้หน่วยงานที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ส านักงานอธิการบดี มีแนวทางการขออนุมัติการ

ด าเนนิงานตามระบบ ดังนี้ 

1) ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณของส านักงานอธิการบดี จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติ

ปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  

2) เมื่องบประมาณได้รับการลงนามและอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ                              

จงึด าเนินงานปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณในระบบ ERP  

3) แจ้งผูเ้กี่ยวข้องใหร้ับทราบงบประมาณที่ได้รับการปรับเรียบร้อยแลว้ 

2. กรณีจัดท าโครงการกิจกรรมที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงาน

อธิการบดี 

 ส าหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดีที่ต้องจัดโครงการ กิจกรรมที่ไม่ได้

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการอนุมัติแผนแล้ว ส านักงานอธิการบดี มี

แนวทางการขออนุมัตกิารด าเนินงานตามระบบ ดังนี้ 

1) บันทึกข้อความขออนุมัติปรับ เพิ่ม /ลดงบประมาณ เสนอผู้อ านวยการและ

คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีเพื่อการอนุมัติเมื่ออนุมัติแล้วผู้รับผิดชอบด้านงานแผนฯ จะ

เป็นผู้น าเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการฉบับปรับแผนฯ 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

2) เมื่อโครงการ กิจกรรมได้รับการลงนามและอนุมัติเบิกงบประมาณแล้ว ผู้รับผิดชอบ

โครงการจึงด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไป โดยโครงการกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบ

โครงการถ่ายส าเนาเอกสารโครงการ กิจกรรมให้งานแผนและยุทธศาสตร ์1 ชุดเพื่อการปรับแผนปฏิบัติ

การและติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ 
 

3. กรณีมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ตรงตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานอธิการบดีฯที่ผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกระบวนการของ

แผนส านักงานอธิการบดีมแีนวทางการขออนุมัตดิ าเนินงาน  ดังนี้ 

1) บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนงานโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เสนอ

ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีเพื่อการอนุมัติเมื่ออนุมัติแล้วผู้รับผิดชอบ

ด้านงานแผนฯ จะเป็นผู้น าเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการฉบับปรับแผนฯ 

2) เมื่อโครงการ กิจกรรมได้รับการอนุมัต ิผูร้ับผิดชอบโครงการจึงด าเนินงานตามขั้นตอน

ที่ก าหนดต่อไป โดยโครงการ กิจกรรมที่ผ่านการอนุมัตินั้น ให้ผู้จัดท าโครงการต้องถ่ายส าเนาเอกสาร

โครงการ กิจกรรม ให้งานแผนและยุทธศาสตร1์ชุดเพื่อการติดตามการใชง้บประมาณในโครงการ 
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ภาคผนวก 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
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ภาคผนวก 1 
ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการจัดท้าแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัตกิาร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านกังานอธิการบดี 

ผลการวิเคราะห์ต้าแหน่งยุทธศาสตร์ของส้านักงานอธิการบดี 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ทั้งที่เป็นจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญ

มากที่สุดตามล าดับ โดยมีผู้ประเมินทั้งหมด ๓๑ คน ประกอบไปด้วยผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายของส านักงานอธิการบดี เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนัก

คะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏดังนี้ 

3. น ้าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

 

ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 126 1 มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

   - บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

   - ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
S2 76 7 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยอย่างจรงิจัง     

S3 54 5 เป็นศูนย์รวมของภารกิจด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย เพื่อการขับเคลื่อนและถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานต่างๆ 

S4 45 4 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและรักองค์กร 

S5 42 8 ส านักงานอธิการบดีมีจุดให้บริการ One Stop Service ที่เป็นต้นแบบของ

หนว่ยงานอื่น 

 

2. น ้าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 76 14 บุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะที่รับผิดชอบ ท าให้ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้การ

ท างานด้านอื่นๆ หรอืการท างานเชงิรุก 

W2 70 23 งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาหนว่ยงาน 

W3 68 15 การสื่อสารกันภายในของส านักงานอธิการบดียังไม่ทั่วถึง จึงท าให้

บุคลากรรับรู้ไม่เหมือนกัน เชน่ เรื่องแผน เรื่องกลยุทธ์ของส านักงาน 
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ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W4 61 12 การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เชื่อมโยงอย่าง

ทั่วถึงระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 

W5 48 19 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของส านักงานอธิการบดีมีน้อย 

และช่องทางยังไม่หลากหลาย ยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มคนภายนอก 

 

3. น ้าหนักคะแนนของโอกาส 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดโอกาส 

O1 68 31 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าส าหรับบุคลากรทั้ง

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอย่างชัดเจน ท าให้บุคลากรมี

โอกาสในการพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ต าแหน่งได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

O2 66 24 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

   - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการ

ประชาสัมพันธ์สูห่ย่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

   - การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน 

และขั้นตอนในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

O3 44 30 เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้การสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือ

มหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และขยายขอบเขตได้กว้างขึ้น โดย

ผา่นทาง Website, Facebook, Line เป็นต้น 

O4 34 26 โครงการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ท าให้มีโอกาสในการ

บริการสู่สังคมภายนอก และสร้างเสริมประสบการณใ์นการท างานมากขึ้น 

O5 31 25 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

     - เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่

หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด 

     - เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร

ต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเอง

อย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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4. น ้าหนักคะแนนของอุปสรรค 

       มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล้าดับ คะแนน ประเด็นจุดอุปสรรค 

T1 87 34 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การท างานยุ่งยากซับซ้อน

มากขึ้น 

T2 58 38 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณของ

หนว่ยงานจัดการศกึษา ส่งผลตอ่การด าเนินงานและการพัฒนาหนว่ยงาน 

T3 42 37 มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน ตามที่เคย

ปฏิบัติสืบต่อกันมากลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรเฉพาะกลุ่มจนยากที่จะ

แก้ไขโดยเร็ว 

T4 28 35 ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท า

ให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมคีวามตอ้งการที่หลากหลายมากขึ้น 

T5 25 36 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจมีผลให้ไม่

สามารถปรับตัวได้ทัน 
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แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบติัการ  
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ต้าแหน่งยุทธศาสตร์ของส้านักงานอธิการบดีในปัจจุบัน 

    ส านักงานอธิการบดี อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้  

 

 
 

 

จากต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันที่อยู่ต าแหน่ง “ปรับปรุง” ส านักงานอธิการบดีต้องปรับปรุง

สถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม เพื่อให้อยู่ในต าแหน่ง 

“รุกด าเนินการเอง” หรือ “เร่งขยายงาน” โดยต้องให้สัดส่วน SO : WT ไม่น้อยกว่า 3:1 จึงขอให้

คณะกรรมการพิจารณาให้ค่าคะแนนในการลดจุดอ่อน (W) หรือขจัดภัยคุกคาม (T) เพื่อปรับปรุง

ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องส านักงานอธิการบดี ซึ่งค่าคะแนนม ีดังนี้ 

 คะแนน 5  หมายถึง  เร่งด าเนินการดว่นที่สุด 

 คะแนน 4 หมายถึง  เร่งด าเนินการดว่น 

 คะแนน 3 หมายถึง  เร่งด าเนินการ 

 คะแนน 2 หมายถึง  ด าเนนิการ 

 คะแนน 1 หมายถึง  รอด าเนินการ 

ทั้งนี ้ประเด็นจุดอ่อน (W) จ านวน 5 ประเด็น และประเด็นภัยคุกคาม (T) จ านวน 5 ประเด็น ได้

เรียงล าดับตามความส าคัญจากการประเมินของผู้บริหารแล้ว ดังนี้ 
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ค่า

คะแนน 

คะแนน ประเภท ประเด็น 

5 76 W 14บุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะที่รับผิดชอบ ท าให้ไม่มีโอกาสได้

เรียนรู้การท างานด้านอื่นๆ หรอืการท างานเชงิรุก 

0 70 W 23งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาหน่วยงาน 

5 68 W 15การสื่อสารกันภายในของส านักงานอธิการบดียังไม่ทั่วถึง 

จึงท าให้บุคลากรรับรู้ไม่เหมือนกัน เช่น เรื่องแผน เรื่องกล

ยุทธ์ของส านักงาน 

0 61 W 12การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่

เชื่อมโยงอย่างทั่วถึงระหว่างหน่วยงานภายในส านักงาน

อธิการบดี 

5 48 W 19การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของส านักงาน

อธิการบดีมีน้อย และช่องทางยังไม่หลากหลาย ยังไม่เป็นที่

รู้จักของกลุ่มคนภายนอก 

5 87 T 34กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การท างาน

ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 

0 58 T 38งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึ้นอยู่กับ

งบประมาณของหน่วยงานจัดการศึกษา ส่งผลต่อการ

ด าเนนิงานและการพัฒนาหนว่ยงาน 

0 42 T 37มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน 

ตามที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมากลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

เฉพาะกลุ่มจนยากที่จะแก้ไขโดยเร็ว 

0 28 T 35ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและ

เศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมีความต้องการที่

หลากหลายมากขึ้น 

0 25 T 36ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

อาจมผีลใหไ้ม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
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ต้าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

จากการแก้ไขปรับปรุงขา้งตน้ ส านักงานอธิการบดี จะสามารถปรับไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก

ด าเนนิการเอง”  ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ของส้านักงานอธิการบดีในปัจจุบัน มีดังนี  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1   พัฒนาการให้บริการสูค่วามเป็นเลิศ 

 

 

ที่มา: จากการส ารวจผู้บริหาร หัวหนา้ฝา่ย และบุคลากร จ านวน 31 คน  
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 - 

2564)  

และแผนปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ส้านักงานอธิการบดี  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2564 
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ภาคผนวก 4 
หนังสือขออนมุัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

แผนปฏิบัตกิาร ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

และแผนปฏิบัตกิารด้านต่าง ๆ 
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