
 

 
 

รายงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 



 

 

2 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านกังานอธิการบดี 

บทสรุปผู้บรหิาร 
  

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นโดยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

และนโยบายของผู้บริหารส านักงานอธิการบดี กรอบของแผนยุทศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานของ

ส านักงานอธิการบดีที่ผ่านมา การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และการรับฟังความคิดเห็น

จากผู้ที่เกี่ยวข้องและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

 สาระส าคัญของรายงานแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด คะแนน 
5.0000 ผลการประเมิน ดีเลิศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 3 
ตัวชี้วัด คะแนน 5.0000 ผลการประเมิน ดีเลิศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 
คะแนน 5.0000 ผลการประเมิน ดีเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด คะแนน 5.0000 ผล
การประเมิน ดีเลิศ 
 ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด คะแนน 5.0000 ผลการประเมิน ดีเลิศ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

แมแ่บบที่ดใีนการให้บริการ 

 

พันธกิจ (Mission) 

  บริการและสนับสนุนการจัดการศกึษาด้วยนวัตกรรม   

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สวนสนันทา    มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

โดยมีผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้บริการและด าเนินงาน  ดังรายละเอียดดังนี ้
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1) บริการและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

การศกึษา  

2)  ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคก์ารบริหารจัดการดา้นทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย 

3)  บริการและสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และภูมทิัศน์ 

4)  บริการและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการสรา้งเครือขา่ย 

5)  ส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านหลักสูตร 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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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของส านักงานอธิการบดี 

 การบริหารงานและการแบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ              

สวนสุนันทาในระยะแรกไม่ได้มบีันทึกหลักฐาน แตพ่อจะอนุมานได้ตามเอกสาร ดังนี้ 

 ปี พ.ศ. 2480 – 2500 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายังมีสภาพเป็น “โรงเรียนสุนันทา

วิทยาลัย” ผู้บริหารด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ การจัดแบ่งองค์กรไม่ปรากฏระเบียบการจัดแบ่งส่วน

ราชการ ใช้วิธีแบ่งส่วนงานตามลักษณะที่จ าเป็นต้องมีในโรงเรียนสมัยนั้น และต าแหน่งหัวหน้าเป็นไป

ตามอาวุโสและความสามารถเฉพาะตัว การบริหารงานขึ้นอยู่กับ “กองกลาง” ทั้งหมด ที่ตั้งกองกลาง

ตั้งอยู่ที่ช้ัน 1 อาคารกรรณาภรณพ์ิพัฒน์ (อาคาร 11) ปัจจุบันได้รื้อถอนเพื่อสร้างใหม่ 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสุนันทาวิทยาลัย

เป็น “วิทยาลัยครูสวนสุนันทา” โดยคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมานนท์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่และ

ผูอ้ านวยการช้ันพิเศษ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการแบ่งระบบงานที่ชัดเจนขึ้น แตห่นว่ยงานบริหารยังคง

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

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

ย้ายกองกลางไปอยู่ที่ช้ัน 1 อาคารอรพันธ์อดิศัยศักดิ์ (อาคาร 53 ปัจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อเรียกจาก 

“กองกลาง” เป็น “ส านักงานอธิการ” ตามการแบ่งสายงานการปฏิบัติราชการของพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นงาน สารบรรณ การเงินพัสดุ ยานพาหนะ 

อาคารสถานที่ งานธุรการทั่วไป และงานบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครู คณะวิชา รวมทั้งหน่วยงาน

อื่นในวิทยาลัยครู ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ส านักงานอธิการ ย้ายมาประจ าการที่อาคารเหมวดีพิทั กษ์ 

(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 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของอธิการบดี รองอธิการบดี ช่วยอ านวยการและประสานงานกับ

หน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสาร  งานธุรการ งานการ

เจ้าหน้าที่  งานยานพาหนะ  งานสวัสดิการและงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

โดยเฉพาะ ส านักงานอธิการบดี แบ่งความรับผดิชอบและการบริหารงานออกเป็น 10 ฝา่ย ดังนี้ 

1. ฝ่ายเลขานุการ 
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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 การแตง่ตัง้สว่นราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 หนา้ 

52 เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม 2548 โดยจัดตั้งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 หนว่ยงานดว้ยกัน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 

1. ส านักงานอธิการบดี 

2. คณะครุศาสตร์ 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5. คณะวทิยาการจัดการ 

6. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10. ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

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  
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3. กองบริหารงานบุคคล  

4. กองพัฒนานักศกึษา  

5. กองนโยบายและแผน  

ในปี 2554 ส านักงานอธิการบดีได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างภายใน  เพื่อให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดตั้งส่วนราชการภายในเพิ่มเติมอีก 3 หน่วยงาน รวมมีหน่วยงาน

ทั้งสิน้ 8 หน่วยงาน 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 านักงานอธิการบดีแบ่งส่วนราชการออกเป็นกองและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ที่มฐีานะเทียบเท่ากองมีสถานะเป็นหนว่ยงานที่เป็นส่วนราชการ จ านวน 6 กอง 1 ศูนย์ ดังนี ้

1. กองกลาง 

2. กองพัฒนานักศกึษา 

3. กองบริการการศึกษา 

4. กองบริหารงานบุคคล 

5. กองนโยบายและแผน 

6. กองคลัง 

7. ศูนย์การศกึษาและฝกึอบรมอาเซียน 

ในปี 2558  มหาวิทยาลัยฯ ได้มกีารปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ท าให้ส านักงานอธิการบดี

ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นกองและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองมีสถานะเป็น

หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ จ านวน 6 กอง 1 ศูนย์ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างจ านวน                          

5 หน่วยงาน ได้แก่  1)กองกลาง  2) กองพัฒนานักศึกษา 3)กองบริการการศึกษา 4)กองบริหารงาน

บุคคล 5)กองนโยบายและแผน และเป็นหนว่ยงานจัดตั้งภายในก ากับ จ านวน 2 หนว่ยงาน ได้แก่ 1)กอง

คลัง                      2)ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน และแบ่งโครงสร้างการบริหารภายใน

หนว่ยงานเป็นฝา่ยและงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
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และในปี 2561  ส านักงานอธิการบดีได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงาน  

จ านวน 6 กอง ได้แก่ 

1) กองกลาง   

2) กองพัฒนานักศกึษา  

3) กองบริการการศึกษา  

4) กองบริหารงานบุคคล  

5) กองนโยบายและแผน  

6) กองคลัง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 โครงสร้างส านักงานอธิการบดี 
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ภาพท่ี 1  โครงสร้างส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

 
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1.4.1 ข้อมูลผลงานวิจัย 

ส านักงานอธิการบดี ได้สง่เสริมให้บุคลากรในส านักฯ ได้มโีอกาสสร้างผลงานการวิจัย ดังนี้ 

 

ภาพที ่2 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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ข้อมูลผลงานวิจัย 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนงานวิจัยทั้งหมด 18 10 13 10 100 

 

 

1.4.2 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

     ส านักงานอธิการบดี มุ่งมั่นให้บริการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2558 - 2562 นี้ ส านักงานอธิการบดีมีโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของชุมชนและสังคม ดังนี้ 

ข้อมูลโครงการ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนโครงการบริการแก่ชุมชนและสังคม 3 5 3 2 2 

 

1.4.3 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558-2562 

พบว่า ส านักงานอธิการบดี มีโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม  ดังนี้ 

 

ข้อมูลการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 7 7 8 9 9 

 

 

 

 

1.4.4 ข้อมูลบุคลากร 
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         ส านักงานอธิการบดีมีบุคลากร จ านวน 235 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน 11 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.00  พนักงานราชการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทประจ า จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทช่ัวคราว 

(งบประมาณแผ่นดิน) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทช่ัวคราว 

(งบประมาณเงินรายได้) จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 ลูกจา้งประจ า จ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 8.00 ลูกจา้งช่ัวคราว จ านวน 39  คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.00 ดังภาพ            

 

ภาพที ่3  กราฟเปรียบเทียบบุคลากร  จ าแนกตามประเภทบุคลากร (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 

2561) 

 

และสามารถจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาได้ดังนี้  บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 46 

คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 คุณวุฒิต่ ากว่า

ปริญญาตรี 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.00 แสดงได้ดังภาพ 

 

 

 

 

ภาพที ่4  กราฟเปรียบเทียบบุคลากร  จ าแนกตามคุณวฒุกิารศึกษา  (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 

2561) 
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19 
 

รายงานแผนปฏิบติัการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านกังานอธิการบดี 
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