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บทที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้น
ความเป็นมา
ส ำนั ก งำนอธิก ำรบดี มหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ สุ ริน ทร์ แต่ เดิม ใช้ชื่ อว่ำ “ส ำนั กงำนอธิกำรวิท ยำลั ยครู
สุรินทร์” จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ.2518 มีหัวหน้ำสำนักงำนอธิกำร เป็นผู้บริหำรสูงสุด
ต่อมำ วิทยำลัยครูได้รับกำรสถำปนำเป็นสถำบันรำชภัฏ ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ.2538 มีผล
ให้สำนักงำนอธิกำรวิทยำลัยครูสุรินทร์ แต่เดิม เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงำนอธิกำรบดี สถำบันรำชภัฏสุรินทร์ และ
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สุ ริ น ทร์ ในเวลำต่ อ มำ ในปี พ.ศ. 2547 ได้ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น ส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สุริน ทร์ ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 มำตรำ 10 สำนักงำน
อธิกำรบดีเป็นส่วนรำชกำรที่ดำเนินงำนภำยใต้กำรบริหำรงำนของอธิกำรบดีและรองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย โดย
ได้รับมอบอำนำจมีผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดีเป็นผู้บริหำร ได้รับมอบหมำยงำนและได้รับมอบอำนำจ ใน
กำรปฏิบัติรำชกำร อำศัยอำนำจตำมคำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ที่ 0672/2560 ลงวันที่ 4 สิงหำคม
2560 และคำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ที่ 0745/2560 ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2560 รับผิดชอบงำน
ในสำนักงำน
ในฐำนะของกำรเป็นศูนย์กลำงกำรบริ หำรงำน และกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้บริหำร
ในกำรให้กำรสนับสนุนในทุกภำรกิจของทุกส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัย ตลอดจนองค์กรภำยนอกภำยใต้
ทรัพยำกรที่มีอยู่
อย่ำงพอเพียง
มีหน่วยงำนสังกัด 5 หน่วยงำน ดังนี้
1. กองกลำง
2. กองนโยบำยและแผน
3. กองพัฒนำนักศึกษำ
4. กองคลัง
5. กองบริหำรงำนบุคคล
ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ที่ตั้ง 186 ถนนสุรินทร์ – ปรำสำท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์
โทรศัพท์หมำยเลข 0-4404-1591
โทรสำรหมำยเลข 0-4404-1591
www Srru.ac.th
ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตรำประจำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์เป็นตรำพระรำชลัญจกรประจำพระองค์พระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ลำยกลำงเป็นรูปพระมหำอุณำโลมอยู่ภำยใน
วงจั ก ร รอบวงจั ก รมี รั ศ มี เ ปล่ ง ออกโดยรอบ เหนื อ จั ก รเป็ นรู ป เศวตฉั ต รเจ็ ด ชั้ น ฉั ต รตั้ ง อยู่ บ น
พระที่นั่งอิฐทิศ กำรที่ผู้กำหนดรูปแบบตรำพระรำชลัญจกร ดังนี้ หมำยถึง ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่
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ในแผ่ น ดิ น โดยที่ ผู้ แ ทนทั้ ง แปดน้ อ มน ำแผ่ น ดิ น และควำมเป็ น ใหญ่ ม ำถวำย เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แห่ ง
วันบรมรำชำภิเษก
ตำมโบรำณรำชประเพณีที่เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมำชิกรัฐสภำถวำยน้ำอภิเษก โดย
ทิศทั้งแปดและเป็นครั้งแรกที่พระมหำกษัตริย์ในระบอบประชำธิปไตย ทรงรับน้ำอภิเษกจำกสมำชิกรัฐสภำ
แทนที่จะทรงรับจำกบัณฑิตดั่งในรัชกำลก่อน

ความหมายตราสัญลักษณ์
พระรำชลัญจกร จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. พระรำชลั ญ จกรประจ ำพระองค์ หมำยถึ ง ตรำประจ ำชำติ ดวงที่ ใ ช้ ป ระทั บ ก ำกั บ
พระปรมำภิไธยพระมหำกษัตริย์ในตัวเอกสำรส่วนพระองค์ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยรำชกำรแผ่นดิน
2. พระรำชลัญ จกรประจ ำแผ่ น ดิน หมำยถึง ตรำแผ่ นดินส ำหรับประทับกำกับพระปรมำภิไธย
พระมหำกษัตริย์ หรือกำกับนำมผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
3. พระรำชลั ญจกรสำหรับ แผ่ นดิน หมำยถึง ตรำประจำชำติต่ำง ๆ ซึ่งใช้ประทับกำกับเอกสำร
สำคัญในพระปรมำภิไธยพระมหำกษัตริย์
สีของสัญลักษณ์ตราประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1. สีน้ำเงิน แทนค่ำ สถำบันพระมหำกษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระรำชทำนนำม
“มหำวิทยำลัยรำชภัฏ”
2. สีเขียว แทนค่ำ แหล่งที่ตั้งของสถำบันฯ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่สวยงำม
3. สีทอง แทนค่ำ แหล่งควำมเจริญรุ่งเรืองทำงภูมิปัญญำ
4. สีส้ม แทนค่ำ ควำมรุ่งเรืองทำงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้ำวไกลใน 36 สถำบัน
5. สีขำว แทนค่ำ ควำมคิดอันบริสุทธิ์ของนักปรำชญ์แห่งพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
สีประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(ม่วง)

(เขียว)
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ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
อินทนิล : Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

ภาพที่ 2 ต้นไม้ประจำมหำวิทยำลัย
วิสัยทัศน์
“มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำด้ำนกำรผลิตบัณฑิต พัฒนำครู และยกระดับ
กำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ในปี พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ จะเป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำ โดยเน้นกำรนำในเรื่องของ
กำรเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ กำรศึ ก ษำกำรวิ จั ย ทำงวั ฒ นธรรมในภู มิ ภ ำค และกำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ ดี มี
ธรรมำภิบำล พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพำตนเองได้ บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
สู ง มี คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี ใ น ก ำ ร ท ำ ง ำ น เป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ มี สุ ข ภ ำ ว ะ ที่ ดี
มีบรรยำกำศทำงวิชำกำรบนพื้นฐำนของควำมผูกพันต่อองค์กร
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตบัณฑิตสำยครูและสำยอื่น ๆ ที่มีคุณภำพตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
กำรวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพ
กำรบริกำรวิชำกำร แก่สังคมอย่ำงยั่งยืน
อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมำภิบำล
สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือกับภำคประชำชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบกำรในกำรจัด
กำรศึกษำ

ปรัชญา
เป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่สำกล
ค่านิยม
“ค่ำนิยม” มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ คือ กำรนำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ สร้ำงธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรจัดกำร มุ่งเน้นผลงำนให้เป็นที่ยอมรับ ยกระดับคุณค่ำของวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สำกล
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วัฒนธรรมองค์กร
“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 4 ข้อคือ
1) มีควำมตื่นตัว กระตือรือร้นต่อกำรเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในระบบธรรมำภิบำล
2) คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีกำรยอมรับควำมคิดเห็น
3) มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรทำงำน ศรัทธำ ขยันอดทน ทำงำนเป็นทีมและมีจิตใจของกำร
ให้บริกำร
4) เป็นชุมชนทำงวิชำกำรที่เน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร
เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สำกล
อัตลักษณ์
“ความรู้ดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาชีพ”
ความรู้ดี หมำยถึง บัณฑิตมีควำมรู้ และนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ไปใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น และ
ประเทศชำติให้ก้ำวสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
มีคุณธรรม หมำยถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตำมคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย 4
ประกำร อันได้แก่ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้อง มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง มีงำนทำ มีอำชีพ และเป็นพลเมืองดี มี
ระเบียบวินัย
ประกอบสัมมาชีพ หมำยถึง บัณฑิตประกอบสัมมำชีพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มีจิต
อำสำและคำนึงถึงควำมเป็นธรรมของสังคม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ต้องมีคุณลักษณะเหมำะสมกับยุคปัจจุบัน
และอนำคต คือ
1. มีภำวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศได้เป็นอย่ำงดี
3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีเหตุผล และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
4. มีสุขภำพดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีบุคลิกภำพที่พึงประสงค์
5. มีจรรยำบรรณและควำมชำนำญในควำมสำมำรถพิเศษ
6. มีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. รักประชำธิปไตย ภูมิใจใฝ่พัฒนำท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2560 – 2564
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ เป็นสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรมได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรงำนโดยกำรใช้แผนยุทธศำสตร์ ดังกล่ำว ประกอบ
กับ สถำนกำรณ์ กำรบริห ำรมหำวิท ยำลั ย ที่ มี กำรเปลี่ ยนแปลง จึงได้ จัด ประชุม เชิ งปฏิ บั ติ กำรเพื่ อ ทบทวน
แผนยุ ทธศำสตร์ กำรพั ฒ นำมหำวิทยำลั ย (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบั บปรั บปรุง ปี 2562 เพื่ อให้ เกิ ดควำม
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำร
พัฒ นำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกปัจจัย
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ภำยในและภำยนอก รวมทั้ งข้อคิด เห็ น และข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิ นมหำวิท ยำลั ยเพื่ อขับ เคลื่ อ น
มหำวิทยำลัยสู่เป้ำหมำย กำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง
มหำวิทยำลั ยจึงได้ดำเนิ น กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยฯ (พ.ศ. 2562 - 2564)
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี 2562 โดยกำรศึ ก ษำ วิ เครำะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐำนต่ ำ ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรบริ ห ำรงำน
มหำวิทยำลัย ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยในช่วงที่ผ่ำนมำ รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคต่ำง ๆ อย่ำงรอบด้ำน โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน รวมทั้งมี
กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงต่อเนื่อง โดยมหำวิทยำลัยสำมำรถกำหนดปรัชญำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ฯลฯ ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็น “สถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น” โดยมีกำรปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย จำกเดิม 6 ยุทธศำสตร์ เพิ่มขึ้นเป็น 8 ยุทธศำสตร์
ทั้งนี้เพื่อให้มีควำมครอบคลุมภำรกิจของมหำวิทยำลัยในทุก ๆ ด้ำน ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเพื่อประสิทธิภำพและควำมยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภำรกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5 พั ฒ น ำงำนพั น ธกิ จ สั ม พั นธ์ ม หำวิ ท ยำลั ย กั บ สั ง คม (University Social
Engagement) เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 8 พัฒนำโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็น
แหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ดำเนินงำนภำยใต้ปรัชญำ วิสัยทัศน์ ดังนี้
ปรัชญา
ศูนย์กลำงกำรบริหำรและกำรบริกำรเพื่อควำมเป็นสถำบันอุดมศึกษำสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น
ปณิธาน
บริกำรด้วยไมตรี ระบบมีมำตรฐำน รวดเร็วทันกำรณ์ สนับสนุนงำนมหำวิทยำลัย
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลำงสนับสนุนกำรบริหำรและกำรบริกำรชั้นนำ ด้วยเทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส
และเป็นเลิศในระดับประเทศ
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ศูนย์กลำงสนับสนุนกำรบริหำรและกำรบริกำรชั้นนำ หมำยถึง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำช
ภัฎสุรินทร์ เป็นหน่วยงำนกลำงหรือเป็น ศูนย์รวมในกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำน และ กระจำยกำร ให้บริกำร
ตำมภำรกิจกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรให้บริกำรเพื่อสนับสนุนภำรกิจของคณะ / หน่วยงำน
โดยใช้กำรวิจัยเป็น ฐำนในกำรสนับ สนุน กำรบริห ำรและกำรบริกำร และสร้ำงควำม พึงพอใจสูงสุด ให้กับ
ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย รวมทั้งคณะ / หน่วยงำน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย หมำยถึง กำรเป็น
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หน่วยงำนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในกำรสนับสนุนกำรบริหำรและกำรบริกำรให้เกิด
ผลิตภำพสูงสุด
โปร่งใส หมำยถึง กำรเป็นหน่วยงำนที่ยึดหลักและปฏิบัติตำมระบบธรรมำภิบำลอย่ำเคร่งครัด ทั่วทั้งองค์กร
ควำมเป็นเลิศในระดับประเทศ หมำยถึง กำรเป็นต้นแบบของส ำนักงำนอธิกำรบดี ของมหำวิทยำลัย ที่มีระบบ
กำรสนับสนุนกำรบริหำรและกำรบริกำรชั้นนำ และได้รับกำรยอมรับในระดับประเทศ
พันธกิจ
1. สนับสนุนและบริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยและคณะหรือหน่วยงำน
2. พัฒนำกำรสนับสนุนและบริกำรงำนด้ำนบริหำรและธุรกำร กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล กฎหมำยและนิติกำร กำรคลังและพัสดุ กำรบริกำรกำรศึกษำ กำรพัฒนำนักศึกษำ กำรวิเทศสัมพันธ์
นโยบำยและแผน เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร และกำรบริกำรด้ำนกำยภำพ
ของมหำวิทยำลัยและคณะหรือหน่วยงำน
ประเด็นยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเพื่อประสิทธิภำพและควำมยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภำรกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5 พั ฒ น ำงำนพั น ธกิ จ สั ม พั นธ์ ม หำวิ ท ยำลั ย กั บ สั ง คม (University Social
Engagement) เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นสำกล
นโยบาย
1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลแบบมืออำชีพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดสวัสดิกำรและคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ดี
3. ส่งเสริม สนับสนุน กองทุนเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรและนักศึกษำ
4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำแบบมืออำชีพ
5. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรมหำวิทยำลัยแบบธรรมำภิบำลและเทคโนโลยีทันสมัย
6. ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรตอบสนองต่อทุกภำรกิจมหำวิทยำลัยแบบมืออำชีพ
7. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดทำแผนมหำวิทยำลัย สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ระดับจังหวัดและ
ยุทธศำสตร์ระดับประเทศ
8. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรทันสมัย
9. ส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงสุนทรียศำสตร์สภำพสิ่งแวดล้อม 5ส และสำนักงำนสีเขียว
10. ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับ ดูแล ด้ำนงบประมำณให้ถูกต้องตำมระเบียบ
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วัตถุประสงค์ของสานักงานอธิการบดี
1. เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีกำลังคนที่เพียงพอ และมีคุณสมบัติเหมำะสมกับตำแหน่งงำนในทุกระดับ ทั้ง
ที่เป็นข้ำรำชกำรประจำ พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวที่สำมำรถ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของสำนักงำนอธิกำรบดีสนับสนุนมหำวิทยำลัยได้ดี รวมถึงกำรได้รับ
อนุมัติงบประมำณที่เพียงพอสำหรับกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของสำนักงำนอธิกำรบดี
2. เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับของสำนักงำนอธิกำรบดีสำมำรถพัฒนำตนเองได้ทันกับเทคโนโลยี รู้จัก
น ำพำกับ กำรเปลี่ ย นแปลงอยู่ เสมอ เกิดเป็ นวัฒ นธรรมองค์กำรแห่ งกำรเรียนรู้ และพบองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ
สำหรับกำรเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนที่ดีตลอดชีวิต
3. เพื่อให้บุคลำกรของสำนักงำนอธิกำรบดีได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำรสอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำนประจำของตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม วำงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงดี
และมีควำมสุข
4. เพื่อให้กำรบริกำรกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำแก่นักศึกษำ กองทุนพัฒนำบุคลำกร กำรจัดบริกำรที่
พักจอมสุรินทร์ กำรจัดบริกำรเกี่ยวกับอนำมัยและพยำบำล กำรจัดสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ กำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรจัดกำรทรัพย์สิน งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ และงำนนิติกำร สำมำรถจัดบริกำรได้โดยสะดวกเป็นที่ พอใจ
แก่ผู้รับบริกำร
5. เพื่อให้กำรจัดกำรดำเนิ นกำรประชุมคณะกรรมกำรแผนบริห ำรและแผนพัฒ นำบุคลำกรประจำ
สำนักงำนอธิกำรบดี คณะกรรมกำรบริหำรบริหำรงำนบุคคลประจำมหำวิทยำลัย (ก.บ.ม.) และคณะกรรมกำร
ที่จัดตั้งขึ้นตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ดำเนินกำรไปได้ด้วยควำมเรียบร้อยและผู้เข้ำร่วม
ประชุมได้รับควำมสะดวกสบำยตลอดกำรประชุม
6. เพื่อให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับในสำนักงำนอธิกำรบดีได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ได้
อย่ำงทั่วถึงและทันเหตุกำรณ์และส่งเสริมเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยในกำรปฏิบัติที่ดี
7. เพื่อให้สำนักงำนอธิกำรบดีได้มีวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้ำงและอื่น ๆ ที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
พอเพียงไว้สำหรับให้บริกำรและสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอธิกำรบดีและสนับสนุนมหำวิทยำลัยได้
ทุกภำรกิจ
8. เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีของสำนักงำนอธิกำรบดีสนับสนุนมหำวิทยำลัยเป็นไป
อย่ ำงถู ก ต้ อ ง ตำมกฎหมำย ไม่ ขั ด ต่ อ ระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ของมหำวิท ยำลั ย กระทรวงกำรคลั ง และส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรี
9. เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนอธิกำรบดีได้มีและได้ใช้แผนพัฒนำหน่วยงำนของตนเอง
เป็ น แนวทำงในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนงำน/โครงกำร-กิ จกรรมให้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ ำหมำยของ
หน่วยงำนตนเองที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยต่อไป
10. เพื่อให้กำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมภำรกิจของสำนักงำนอธิกำรบดีได้รับควำมสะดวกสบำย รวดเร็ว
จำกกำรให้บริกำรที่จัดให้เป็นสวัสดิกำรทั่วไปที่ดี ได้แก่ งำนวันเกษียณอำยุรำชกำร งำนบุญกุศล สวัสดิกำรด้ำน
แรงงำนและกำรตรวจสุขภำพประจำปี กำรรักษำพยำบำล ฯลฯ
11. เพื่อให้ ภำพลักษณ์ ของกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ บริห ำรระดับสูงและผู้ บริห ำรทุกระดับภำยใน
สำนักงำนอธิกำรบดีเป็นที่ยกย่องและได้รับกำรยอมรับในมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ/มำตรฐำนอื่น ๆ และ
นำหลักธรรมำภิบำลที่ดีมำช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนสอดคล้องกับที่กฎหมำยกำหนด
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สานักงานอธิการบดี มีหน้าที่ ดังนี้
1. กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนกฎหมำย งำนนิติกรรมและสัญญำ งำนเกี่ยวกับควำมผิ ดกำร
ละเมิดและงำนคดีที่มีอยู่ในอำนำจหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยมอบหมำย
2. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดระบบบริหำรจัดกำรงำนด้ำนสนับสนุนงำน
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย
3. กำรจัดทำและประสำนกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนอธิกำรบดีกับมหำวิทยำลั ยให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและกระทรวงศึกษำธิกำร
4. กำรเสนอควำมคิ ด เห็ น เพื่ อ ประกอบกำรพิ จ ำรณำของผู้ บ ริห ำรในกำรก ำหนดนโยบำยจั ดท ำ
แผนงำนหรือโครงกำรของสำนักงำนอธิกำรบดีตำมนโยบำยมหำวิทยำลัย กำรจัดทำและวิเครำะห์แผนงำนและ
โครงกำรจัดตั้งงบประมำณประจำปีของสำนักงำนอธิกำรบดีและสนับสนุนมหำวิทยำลัย
5. กำรติดตำมเร่งรัดและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดีและ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมแผนและโครงกำรที่กำหนด
6. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนอธิกำรบดี และสนับสนุนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
7. กำรดำเนินเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริหำรทั่วไป งำนช่วยอำนวยกำรในส่วนของ
งำนเลขำนุกำร งำนสวัสดิกำร
8. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ และงบประมำณของสำนักงำนอธิกำรบดี
และมหำวิทยำลัย
9. กำรจัดตั้งฐำนข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนอธิกำรบดี ปรับปรุงและพัฒ นำระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศของสำนักงำนอธิกำรบดีให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนกลำง
ของรัฐ เช่น ระบบ GFMIS ระบบกำรจ่ำยตรงเงินเดือนที่รัฐบังคับใช้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. กำรดำเนิ น กำรเกี่ย วกั บ งำนพั ฒ นำอำคำรสถำนที่แ ละสิ่ งแวดล้ อม งำนยำนพำหนะและงำน
ประชำสัมพันธ์ของสำนักงำนอธิกำรบดีและมหำวิทยำลัย
11. กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำนิสิตนักศึกษำ กำรบริกำรแนะแนวและ
จัดหำงำน กำรบริกำรป้องกันอุบัติเหตุ งำนด้ำนนักศึกษำวิชำทหำร และทุนกำรศึกษำ เป็นต้น
12. กำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนอธิกำรบดีเพื่อกำรปรับปรุงและ
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
13. กำรให้คำปรึกษำ แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของบุคลำกรสำนักงำน
อธิกำรบดีและบุคลำกรทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
14. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ค่านิยม
ค่ำนิยมร่วม ควำมเชื่อ กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรร่วมกัน ประกอบด้วย
S : Smile Service กำรให้บริกำรประทับใจ
E : Efficiency ประสิทธิภำพ
R : Research and Knowledge Management กำรวิจัย กำรจัดกำรควำมรู้ พัฒนำ
ตนเองและหน่วยงำน
V : Virtual organization กำรปฏิบัติงำนเสมือนองค์กำรจริงทันสมัย
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I : Information Technology ระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีทันสมัย
C : Integration Center ศูนย์กลำงบูรณำกำรกำรให้บริกำรครบวงจร
E : Effectiveness ประสิทธิผล
C : Competency กำรปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพ
O : Organization กำรจัดองค์กำร
M : Management กำรบริหำรจัดกำรองค์กำร
ทาเนียบผู้บริหารสานักงานอธิการบดี
ผู้ศำสตรำจำรย์ประสิทธิ์
ทองอุ่น
พ.ศ. 2536 - 2539
นำยธวัชชัย
ชิณวงศ์
พ.ศ. 2539 - 2542
นำยประภำส
นิยมทอง
พ.ศ. 2542 - 2545
นำยกระจำย
รุ่งเรือง
พ.ศ. 2445 - 2548
นำงสำวจรัญญำ
ไชยเสริฐ
พ.ศ. 2549 - 2559
นำยสมยศ
พรมงำม
พ.ศ. 2559 - 2560
นำยประภำส
นิยมทอง
พ.ศ. 2561 – 2561
นำยจักรำวุธ
สิทธิพรมมำ ปัจจุบัน
โครงสร้างสานักงานอธิการบดี
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11
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เทียบเท่ำคณะ

เทียบเท่ำกอง

เป็นงำนหรือที่เทียบเท่ำ
งำนบริหำรงำนทั่วไปและงำนประชุม
งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร

งำนประชำสัมพันธ์
งำนสวัสดิกำรและยำนพำหนะ
สำนักงำนอธิกำรบดี

กองกลำง
งำนอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภค
งำนรักษำควำมปลอดภัย
งำนบริกำรศูนย์ที่พัก
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การแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เทียบเท่ำคณะ

เทียบเท่ำกอง

เป็นงำนหรือที่เทียบเท่ำ

งำนแผนและงบประมำณ
งำนพัสดุ
สำนักงำนอธิกำรบดี

กองนโยบำยและแผน

งำนสำรสนเทศและ
ติดตำมประเมินผล
งำนกำยภำพและออกแบบ
งำนวิเทศสัมพันธ์

13

10

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เทียบเท่ำคณะ

เทียบเท่ำกอง

เป็นงำนหรือที่เทียบเท่ำ

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนส่งเสริมสวัสดิภำพ
สำนักงำนอธิกำรบดี

กองพัฒนำนักศึกษำ

และสวัสดิกำรนักศึกษำ
งำนพัฒนำคุณลักษณะบัณฑิต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เทียบเท่ำคณะ

เทียบเท่ำกอง

เป็นงำนหรือที่เทียบเท่ำ

งำนบริหำรงำนทั่วไปและสำรสนเทศ

สำนักงำนอธิกำรบดี

กองบริหำรงำนบุคคล

งำนข้อมูลและอัตรำกำลัง

งำนพัฒนำบุคลำกร

11

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน กองคลัง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เทียบเท่ำคณะ

เทียบเท่ำกอง

เป็นงำนหรือที่เทียบเท่ำ

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนเงินเดือนและเบิกจ่ำยงบประมำณ

สำนักงำนอธิกำรบดี

กองคลัง

งำนบัญชี

งำนกำรเงิน

งำนรำยได้และทรัพย์สิน
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หน่วยงาน

งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562 สานักงานอธิการบดี
งบประมาณ
ประเภทหมวดงบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

รวม
งบรายจ่ายอื่น

สานักงานอธิการบดี
1. กองกลำง
รวมกองกลาง
2. กองพัฒนำ
นักศึกษำ
รวมกองพัฒนา
นักศึกษา
3. กองนโยบำยและ
แผน
รวมกองนโยบาย
และแผน
4. กองคลัง
รวมกองคลัง
5. กองบริหำรงำน
บุคคล
รวมกองบริหารงาน
บุคคล
6. งำนกิจกำรสภำ
มหำวิทยำลัย

9,572,700

8,325,300

-

8,751,700
16,039,400
24,791,100
8,325,300

147,000
147,000
93,500
-

-

674,000
674,000
-

8,325,300

-

8,325,300

93,500

-

-

28,741,493

-

13,120,147 128,745,400
4,869,293
7,655,000

-

29,348,900
16,217,200

171,214,447 28,741,493

-

17,983,440 136,400,400

-

45,566,100

36,800
36,800
-

157,821,000
157,821,000
-

-

9,572,700
93,500
93,500

16,039,400
16,039,400

171,214,447

253,355,000

85,779,000 9,718,200
55,326,400 51,640,000 3,686,400
253,355,000 55,326,400 137,419,000 13,404,600
1,450,500
1,450,500
-

1,450,500

-

1,450,500

-

-

-

1,346,700

-

153,300
1,346,700

-

-

-

153,300

9,572,700
16,039,400
25,612,100
93,500
8,325,300
8,418,800
171,214,447
28,741,493
199,955,940
253,355,000
55,326,400
308,681,400
1,450,500
1,450,500
153,300
1,346,700

13

17
หน่วยงาน
รวมงานกิจการสภา
ฯ
7. งำนตรวจสอบ
ภำยใน
รวมงานตรวจสอบ
ภายใน
รวม

งบประมาณ
แผ่นดิน
รายได้
153,300

รวม
งบรายจ่ายอื่น

1,346,700

-

1,500,000

-

-

-

-

-

100,000
-

-

-

-

-

-

100,000

-

-

-

100,000
100,000

งบบุคลากร

ประเภทหมวดงบประมาณ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

1,500,000
100,000
100,000

434,488,947 111,229,793 137,419,000 67,554,940 136,677,700 157,821,000 46,240,100 545,718,740
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ข้อมูลรายชื่อและจานวนบุคลากรในหน่วยงาน สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 โดย กองบริหารงานบุคคล
ข้ำรำชกำร
สำนักงำนอธิกำรบดี
ชำย หญิง
สำนักงำนอธิกำรบดี
1 กองกลำง
- 1
กองนโยบำยและแผน - 1
กองพัฒนำนักศึกษำ
- 1
กองคลัง
กองบริหำรงำนบุคคล รวม
1 3

พนักงำน
มหำวิทยำลัย
(งบแผ่นดิน)
ชำย หญิง
1 8 11
3 3
2 4
- 5
2 2
16 25

พนักงำน
มหำวิทยำลัย
(งบรำยได้)
ชำย หญิง
1
6
5
1
5
7
1
4
2
12 20

พนักงำน
รำชกำร

ลูกจ้ำง
ประจำ

รวม

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย
- 1
66 32 3 - 78
2 2 - 10
2 1 - 1 9
- 5 - 1
- 3 - 2
70 43 3 1 101

หญิง
50
7
11
14
7
89

รวม ร้อยละ

2
128
17
21
15
9
192

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงานอธิการบดี
กำรวิเครำะหสภำพแวดลอม ( SWOT ANALYSIS ) สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร
ในกำรจัดทำแผนยุทธศำสำตรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร พ.ศ.2561-2564
ใน
ครั้ งนี้ ไดกำหนดใหท ำกำรกำรวิเครำะหสภำพแวดลอม ( SWOT ANALYSIS ) แบงเปนกลุ มยอย 4 กลุ ม
โดยพิจำรณำปจจัยทั้งภำยในและภำยนอกที่จะสงผลกระทบตอกำรพัฒนำ จำกสำระสำคัญของยุทธศำสตรชำติ
20 ป กำรปรับโครงสรำงประเทศ สูประเทศไทย 4.0 สำระสำคัญจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแหงชำ
ติ ฉบับที่ 12 และสำระสำคัญของแผนปฏิรูปประเทศไทย 11 ดำน ไดทำกำรวิเครำะห ประเด็นสำคัญและ
ประเด็นยอย ลักษณะของแตละประเด็น ประเด็นที่ควรพัฒนำหรือปรับปรุง ตลอดจน สิ่งที่ควรดำเนินกำรตำม
ประเด็นที่จะพัฒนำหรือปรับปรุง ตำมจุดแข็ง จุดออน โอกำส และภำวะคุกคำม โดย ละเอียดอีกครั้ง โดยมี
รำยละเอียด ปรำกฎผลกำรวิเครำะหในแตละดำนโดยประมวลรวมจำกผลกำรวิเครำะห ทั้ง 4 กลุม ทั้งนี้เพื่อใช
ในกำรกำหนดภำพอนำคตและเปำหมำยของภำพอนำคตในกำรพัฒนำสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรินทร ตำมกระบวนกำร ในลำดับตอไป ดังนี้
จุดแข็ง
1. มีโครงสรำงกำรบริหำรงำนอยำงชัดเจน และมีกำรกำหนดภำรกิจของสำนักงำนอธิกำรบดี โดยมี
กำรแบงหนวยงำน ที่รั บ ผิ ด ชอบตำมภำรกิจ ออกเปน 5 กอง ไดแก 1.กองนโยบำยและแผน 2.กองคลั ง
3.กองกลำง 4.กองบริห ำรงำนบุ คคล และ 5.กองพัฒ นำนักศึกษำ ซึ่งแตละหนวยงำนในสั งกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี มีกำรกำหนดภำรกิจ และมีควำมเหมำะสมกับภำรกิจ
2. ส ำนั ก งำนอธิก ำรบดี มี ค วำมเปนเอกภำพในกำรด ำเนิ น งำนดำนตำงๆ อำทิ เชน กำรเบิ ก จำย
งบประมำณ/กำรบริหำรจัดกำรภำยในองคกร, มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรดำเนินงำน ตำมภำรกิจของ
สำนักงำนอธิกำรบดี

1.04
66.67
8.85
10.94
7.81
4.69
100.00
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3. บุคลำกรภำยในหนวยงำน มีควำมรูควำมสำมำรถและทักษะในกำรใชเทคโนโลยี และพรอมที่จะ
เรียนรูและพัฒนำตนเองเพื่อพัฒนำงำนใหมีประสิทธิภำพ และมีมนุษยสัมพันธและพรอมใหบริกำร
4. สำนักงำนอธิกำรบดีเปนหนวยงำนสนับสนุนและใหบริกำรแกหนวยงำนภำยในและภำยนอก
5. ส ำนักงำนอธิกำรบดีส งเสริมกิจกรรมเพื่อสรำงควำมสั มพันธอันดีแกบุคลำกรภำยในส ำนักงำน
อธิกำรบดี และระหวำงหนวยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยฯ
6. สำนักงำนอธิกำรบดีสนั บสนุนกำรพัฒ นำบุคลำกรใหไดเขำรับกำรอบรมและพัฒ นำตนเองอยำง
ทั่วถึง
จุดออน
1. ภำรกิจบำงอยำงไมชัดเจนทำใหหนวยงำนอื่นที่ตองกำรติดตอ ประสำนงำนกับ สำนักงำนอธิกำรบดี
เกิดกำรทำงำนซ้ำซอน มีควำมลำชำ
2. กระบวนกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและกำรอนุมัติกำรปฏิบัติงำนยังไมชัดเจน ควรพัฒนำระบบ
และ ขั้นตอนกำรดำเนินงำนใหเกิดควำมชัดดเจนและเอื้อตอกำรปฏิบัติรำชกำรมำกขึ้น
3. กำรจั ดบุ คลำกรยังไมตรงกับ ตำแหนงงำน และขำดควำมตอเนื่องในกำรสงบุ คลำกรเขำอบรม
เพื่อพัฒนำงำน เพื่อพัฒนำตนเอง อีกทั้งกฎ ระเบียบ ขอกฎหมำย ขอบังคับ ยังไมชัดเจน
4. งบประมำณสนบัสนุนกำรดำเนินงำนมีไมเพียงพอ และกำรบริหำรงบประมำณยังขำดประสิทธิภำพ
ใชงบประมำณไมตรงตำมวัตถุประสงคที่วำงไว
โอกาส
1. มีศักยภำพในกำรจัดหำรำยได อำทิเชน มีอำคำร สถำนที่ที่เหมำะสมและเพียงพอตอกำรใหบริกำร
แกหนวยงำนตำงๆ ทั้ งภำยในและภำยนอก เชน กำรจัดอบรมสั ม มนำตำงๆ ที่ พั ก และสถำนที่ ในกำรจั ด
กิจกรรมอื่นๆ
2. ไดรับโอกำสในกำรจัดกิจกรรมสำคัญตำง ๆ มำกมำย ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เชน
โครงกำร To be Number One แตถนนภำยในมหำวิทยำลัยยังตองมีกำรปรับปรุงเพื่อรองรับกิจกรรมเหลำนี้
อยูมำก
3. มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มีสภำพแวดลอมที่ดีตอสุขภำพของนักศึกษำและบุคลำกร เปนจุด
พักผอนดำนสุขภำพ
4. มหำวิทยำลัย มีน โยบำย สงเสริม สนับสนุนโครงกำรวิจัยและพัฒ นำแบบ R 2 R และกำรวิจัย
สถำบันระดับองคกร และเปดโอกำสใหบุคลำกรไดทำวิจัยที่เกี่ยวกับงำนประจำของบุคลำกร
ภาวะคุกคาม
1. อำคำรสถำนที่มีสภำพทรุดโทรม มีนกพิรำบอำศัยและมีมูลนกพิรำบ ทำลำยสุขภำพของบุคลำกร
2. ระบบฐำนขอมูลสำรสนเทศยังไมเชื่อมโยงเปนฐำนขอมูลเดียวกัน
3. มีนโยบำยและยุทธศำสตรดำนธรรมำภิบำลและกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม แตยังไมนำไปสู
กำรปฏิบัติอยำงชัดเจนและตอเนื่อง

