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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

กำรเรียนกำรสอนหมวดรำยวิชำศึกษำทั่วไปของมหำวิทยำลัย โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ

ระบบกลุ่มใหญ่ผสมผสำนกับกำรเรียนระบบ e-Learning พร้อมทั้งส ำนักฯ ยังเป็นหน่วยงำนที่มีกำร

พัฒนำระบบ e-Learning ในกำรบริหำรจัดกำรเรยีนกำรสอน และกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ประกอบกำรสอนในทุกรำยวิชำของหมวดรำยวิชำกำรศกึษำทั่วไป และกำรสอนแบบออนไลน์ 

โดยส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมอบหมำยให ้

รับผิดชอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดท ำ

โครงกำร/กิจกรรมให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของส ำนัก

วิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ  ที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรพัฒนำกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

อย่ำงเป็นระบบ เพือ่ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  พร้อมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อันเป็นกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลอัน

น ำไปสู่กำรปฏิบัติจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

เพื่อให้กำรบริหำรงบประมำณและกำรตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณ ของส ำนักวิชำ  

กำรศึกษำทั่วไปฯ เป็นไปด้วยควำมเหมำะสมและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติ

ตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซือ้จัดจำ้ง อันเป็นกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ

และประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 ซึ่งกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นต้องยึด

หลักกำรจัดซื้อที่มีประสิทธิภำพสูงสุดคือได้พัสดุตำมเป้ำหมำย เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภำพดี ปริมำณที่

ถูกต้อง สำมำรถส่งของได้ทันตำมก ำหนดเวลำ และมีรำคำที่เหมำะสม สมเหตุสมผล 
 

กำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ไปสู่กำรปฏิบัติ 

จ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดท ำ

โครงกำร/กิจกรรมให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของส ำนัก

วิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ  ที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรพัฒนำกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมกำรติดตำม ประเมินผลเป็นเครื่องมือ

ส ำคัญที่จะสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของส ำนัก วิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ  บรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่

ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  2565 เพื่อให้ผู้บริหำรและ

ผู้ปฏิบัติงำนทรำบถึงควำมส ำเร็จ และน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำ

อุปสรรคใหเ้หมำะสมเท่ำทันสถำนกำรณ ์และสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้ 
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

1.4 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหำวิทยำลัยเอตทัคคะที่มอีัตลักษณ์  

(Niche Guru University) 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

1)  ให้กำรศึกษำ (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ควำมรู้เป็นเอตทัคคะ ฝกึหัด

ครู ปลูกฝังประชำชนให้สำมำรถเรียนรูใ้นระดับสูง มีควำมเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนำคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนำนำชำติ มจีติวิญญำณในกำรท้ำทำย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2)  วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในกำรลงทุนทำงกำรศึกษำวิจัยในศำสตรท์ี่เป็น

เอตทัคคะ ที่สำมำรถน ำไปใช้ใหเ้กิดผลประโยชน์ได้เพื่อควำมสงบสุข และควำมเจริญรุ่งเรอืง ผำ่นกำร

แสวงหำด้วยกำรวิจัยทำงวิชำกำรที่อุดมไปด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

3)  บริกำรวิชำกำร (To Provide Academic Services) กำรส่งมอบผลงำนวิชำกำรในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหำของสังคม โดยกำรมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4)  ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) กำรส่งเสริมและ

สนับสนุนศลิปะ  

และวัฒนธรรมไทย โดยกำรพัฒนำและสร้ำงแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทำให้เป็นที่ยกย่องและช่ืนชม 

ของมนุษยชำติ 

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1)  ผลติบัณฑิตที่มีคุณภำพระดับแนวหน้ำ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2)  ให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic 

Services and Transfer Technology to Communities and International Society) 

3)  อนุรักษ์ พัฒนำใหบ้รกิำรเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนศลิปวฒันธรรม และธ ำรงรกัษำ สบืสำน

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

Center and Sustain the Thainess) 

4)  วิจัย สร้ำงนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ (Conduct Research, Create Innovation and 

Develop Knowledge for Society) 

5)  เป็นมหำวิทยำลัยที่มคีวำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร และเน้นให้เครอืข่ำยมีสว่น

ร่วม (Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network 

Participation) 

1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนควำมรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  
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3) เครือขำ่ย (Partnership)  

4) ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วำ่ “ควำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ควำมดงีำมและกำรปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และควำมเคำรพผูอ้ำวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชำกำร เชี่ยวชำญกำรสื่อสำร ช ำนำญกำรคิด มีจิตสำธำรณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมำยถึง บัณฑติที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรหรอืวิชำชีพ มีทักษะและมี

ควำมมุง่มั่นในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถใช้หลักวิชำกำรด้วยควำมช ำนำญ มคีุณธรรม ใฝ่ศึกษำเรียนรู้ 

และพัฒนำตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

เชี่ยวชำญกำรสื่อสำร หมำยถึง บัณฑติที่มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห ์สำมำรถ

สื่อสำรและถ่ำยทอดควำมรู้ควำมช ำนำญในสำขำวิชำที่ศกึษำ โดยใช้ระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยี

สำรสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสำธำรณะ หมำยถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ื่น มุ่ง

ท ำควำมดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นควำมเป็นวัง ปลูกฝังองค์ควำมรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้สูส่ำกล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นควำมเป็นวัง หมำยถึง เป็นมหำวิทยำลัยที่เน้นภำพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภำพ  ที่

สะท้อนควำมเป็นวังสวนสุนันทำ และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรูสู้่สำกล หมำยถึง เป็นมหำวิทยำลัยที่มแีหลง่เรียนรู้ที่หลำกหลำย

ทันสมัยสำมำรถแข่งขันได้ในระดับชำติและนำนำชำติ ตอบสนองทุกรูปแบบกำรเรียนรู้ของผู้รับบริกำร

ได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญำและควำมคิดสรำ้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ควำมผำสุกและควำมภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณำกำร และควำมรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ควำมเป็นมืออำชีพ 
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1.4.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถำนกำรณ์เปลี่ยน เรำก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและทันต่อ

โลกอนำคต แต่ส ำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่ำ เรำต้องธ ำรงรักษำ มหำวิทยำลัยจึงได้ก ำหนดรูปแบบของ

กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มใน

สิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมำยปลำยทำงและเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนควำมรู้และทุนสังคมที่มีอยู่  

ติดตำมอย่ำงตอ่เนื่อง เพื่อก ำกับติดตำมระบบกำรท ำงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อน ำไปสู่ควำม

เป็น “ต้นแบบ” ตำมวิสัยทัศน ์15 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัต

ลักษณ”์ เพรำะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่ำที่จะต้องดูแลรักษำเอำไว้ สำมำรถแสดงได้ดัง ภำพที่ 1  
 

 
ภำพที่ 1  SSRU “KEEP” Model 

จำกรูปแบบของกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ SSRU “SWITCH” ในกำรไปสู่เป้ำหมำยที่

ก ำหนดไว้ รำยละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหำวิทยำลัยแห่งควำมยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยระดับโลก 

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

มหำวิทยำลัยที่ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ในเชงิกำรบริหำรงำนและวิชำกำร 

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

มหำวิทยำลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

กำรท ำงำนอย่ำงเต็มก ำลังและเต็มควำมสำมำรถตำมควำมถนัดของแต่ละบุคคล 
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 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหำวิทยำลัยแห่งควำมผำสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยำกำศของนักวิชำกำร 

ทั้งนี ้สำมำรถแสดงเป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย SSRU “SWITCH” ดังภำพที่ 2 

 
 

ภาพท่ี 2 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2.1  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 

 
กำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  2565 ไปสู่กำรปฏิบัติเป็น

ต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรเพื ่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดท ำ

โครงกำร/กิจกรรมให้ส ำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของส ำนัก

วิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ ที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรพัฒนำกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจร่วมกันของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนในเรื่องกำร

ด ำเนนิงำนโครงกำร/กิจกรรมดำ้นกำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

2. เพื่อปรับประบวนกำร และกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัด

จำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ   2565 ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

3. เพื่อให้มีกำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 

2565 อย่ำงเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว จึงก ำหนดทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  

2564  ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  

2565  โดยจัดท ำแนวทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย และ

โครงกำร/กิจกรรมให้กับบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ได้ทรำบถึงบทบำทควำมรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ให้

เกิดผลในทำงปฏิบัต ิ

2. ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับแนวทำงที่

ก ำหนด 

3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแผนที่ก ำหนดไว้ และน ำไปสู่กำรพิจำรณำกำร

สนับสนุนทรัพยำกรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

4. สร้ำงกลไกประสำนงำนภำยในกับหน่วยงำนให้ขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมใ ห้มี

ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ำยทอดควำมรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร พร้อมจัดท ำฐำนข้อมูลให้

สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้งำ่ย 
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5. ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน ว่ำ

สำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  

2565 รวมทั้งสำมำรถประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2565 

 กำรติดตำมประเมินผลเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำ

กำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เพื่อให้ผูบ้ริหำรและผู้ปฏิบัติงำน

ทรำบถึงควำมส ำเร็จหรอืควำมล้มเหลวของกำรด ำเนินงำน และน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำอุปสรรคให้เหมำะสมเท่ำทันสถำนกำรณ์และสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำม

เป้ำหมำยได้ โดยจัดท ำระบบกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 

1.  พัฒนำองค์ควำมรู้และเสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรตดิตำมประเมินผลและก ำหนดตัวชีว้ัดแก่

หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงทักษะในกำรตดิตำมประเมินผลและสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2.  พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 อย่ำงตอ่เนื่อง  

3.  ก ำหนดให้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมท ำกำร

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำไปสู่กำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

 

 

 


