
ส่วนที่ 1 บริบทกองพัฒนานักศึกษา 

ความเป็นมากองพัฒนานักศึกษา 
	 กองพัฒนานักศึกษา	 เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีที่มาของหน่วยงาน	 

นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2480	ครั้งยังเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ต่อมาในปี	พ.ศ.	2501	ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู

สวนสุนันทา	 ซึ่งการบริหารงานครั้งนั้นเป็น	 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา	 ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู	

พ.ศ.	2518	 ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบโครงสร้างและสาระของงานกิจการนักศึกษาโดยแก้ไขตาม	 

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู	 (ฉบับที่	2)	 พ.ศ.	2527	 มีผลให้ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาปรับเปลี่ยนสภาพเป็น สำนัก

กิจการนักศึกษา  

	 จนเมื่อวันที่	14	 กุมภาพันธ์	2535	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน

นาม	“สถาบันราชภัฏ” และจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ	พ.ศ.	2538	จึงเปลี่ยนจาก	“วิทยาลัย

ครูสวนสุนันทา”	 มาเป็น	 “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา”	 มีผลทำให้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักกิจการ	 

นักศึกษาเปลี่ยนไป	 โดยมีผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาเป็นผู้บริหารงานภายใต้การดูแลของรองอธิการบดี	 

ฝา่ยกจิการนกัศกึษา	และเมือ่วนัที	่15	มถินุายน	2547	ไดม้กีารตราพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั	พ.ศ.	2547	ขึน้ 

ทำให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาปรับเปลี่ยนเป็น	“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”	 ซึ่งทำให้สำนักกิจการนักศึกษา

มีการปรับเปลี่ยนเป็น กองพัฒนานักศึกษา	 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้บริหารงาน	 และอยู่ภายใต้

การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

 ในปจัจบุนักองพฒันานกัศกึษา	 สงักดัสำนกังาน

อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 ได้มีการ	 

จัดผังโครงสร้างภายในองค์กร	 และผังโครงสร้างการ

บริหาร	 เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านกิจกรรมนักศึกษา	

ด้านกีฬา	 และส่งเสริมสุขภาพ	 ด้านแนะแนวและทุน	 

การศึกษา	 ด้านวินัยและบริการนักศึกษา	 รวมถึงด้าน

กองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา	 ซึ่งได้แบ่งการ

บริหารงานออกเป็น	6	ฝ่าย	ดังนี้	

 

	 1.	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 2.	 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา	

	 3.	 ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ	 4.		 ฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษา	

	 5.	 ฝ่ายวินัยและบริการนักศึกษา	 6.		 ฝ่ายกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา	
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ดา้นสง่เสรมิกจิกรรมเพือ่พฒันานกัศกึษา 

 •	 งานสง่เสรมิกจิกรรมนกัศกึษาภายใน	

 •	 งานสง่เสรมิกจิกรรมนกัศกึษาภายนอก	

ดา้นสง่เสรมิการจดัสวสัดกิารและบรกิารแกน่กัศกึษาและศษิยเ์กา่ 

 •	 งานศนูย์ใหค้ำปรกึษา	

 •	 งานแนะแนวอาชพี	

 •	 งานกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา	

 •	 งานทนุการศกึษา	

 •	 งานสง่เสรมิการกฬีา	(กฬีาภายใน,	กฬีาภายนอก,	กฬีาอาชพี)	

 •	 งานบรกิารสนามและอปุกรณก์ารกฬีา	

 •	 งานสว่เสรมิการออกกำลงักายเพือ่สขุภาพ	

 •	 งานอนามยั	(ความปลอดภยัดา้นสขุาภบิาล)	

 •	 งานสขุภาพ	(ปฐมพยาบาล)	

 •	 งานกองทนุสวสัดภิาพและพฒันานกัศกึษา	

 •	 งานวนิยันกัศกึษา	

 •	 งานพฒันาบคุลกิภาพ	

 • งานนกัศกึษาวชิาทหาร	

 •	 งานผอ่นผนัการเกณฑท์หาร	

ดา้นตดิตามประเมนิผลการดำเนนิการ 

 •	 งานระบบฐานขอ้มลูหนว่ยกจิกรรม	

ดา้นระบบบรหิารจดัการ 

 •	 งานธรุการและสารบรรณ	

 •	 งานการเงนิ	

 •	 งานพสัดุ	

 •	 งานบรหิารทรพัยากรมนษุย์	

 •	 งานประชมุ	

 •	 งานนโยบายและแผน	

 •	 งานประกนัคณุภาพ	

 •	 งานยานพาหนะ	

 •	 งานอาคารสถานที่	

 •	 งานประชาสมัพนัธ์	

ภารกิจกองพัฒนานักศึกษา
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ข้อมูลบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 

ตารางประเภทบคุลากรและระดบัการศกึษา 

รายชือ่บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ กองพฒันานกัศกึษา 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฎิบัติงาน 
กองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2555 

	 กองพัฒนานักศึกษา	 มีการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ	 ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปขีองสำนกังานอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา	 โดยการดำเนนิงานภายใตก้ารดแูลของผูอ้ำนวยการ

กองพัฒนานักศึกษา	 ตลอดระยะเวลาของการทำงานกองพัฒนานักศึกษาแบ่งฝ่ายการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ

ของกองเปน็	6	ฝา่ย	ซึง่มกีารดำเนนิงานจากการดำเนนิงานตามแผนของทกุฝา่ยจงึไดม้กีารรายงานผลการดำเนนิงาน

ตามภาระหน้าที่ของฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย	สรุปข้อมูลเป็นรายงานประจำปี	ดังนี้	

 

การดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 กองพัฒนานักศึกษา	 ประกอบด้วย	 งาน	10	 งาน	 (ตามโครงสร้างการบริหาร	 

กองพัฒนานักศึกษา)	 ได้แก่	 งานนโยบายและแผน	 งานการเงิน	 งานพัสดุ	 งานทรัพยากรบุคคล	 งานธุรการและ

สารบรรณ	 งานเลขานุการและประชุม	 งานประกันคุณภาพ	 งานประชาสัมพันธ์	 งานอาคารสถานที่	 และงานยาน

พาหนะ	 บุคลากรภายในฝ่ายจำนวน	9	 คน	 ซึ่งการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นงานระบบและกลไก	 

ที่สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา	 มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไป	 

อย่างมีระบบ	ผลการดำเนินงานของแต่ละงานจึงสรุปได้ดังต่อไปนี้	

 

1. งานนโยบายและแผน 

	 	 	 กองพัฒนานักศึกษา	 มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานภายในกอง	

โดยงานนโยบายและแผน	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 กองพัฒนานักศึกษา	 เป็นหน่วยงานที่จัดทำแผนและวางแนว

นโยบายในการปฏิบัติงาน	ซึ่งได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ	แผนกลยุทธ์	และแผนยุทธศาสตร์ของกอง	เพื่อสนับสนุน

การทำงานของทุกฝ่ายให้มีระบบการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ซึ่งแสดงข้อมูลไว้

ตามตารางดังนี้	
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2. งานการเงิน 

	 	 	 ภาระงานหลักของผู้ดูแลงบประมาณ	กองพัฒนานักศึกษา	คือ	ดำเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด	และ

ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ	 กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

และระเบียบของกระทรวงการคลัง	 การบริหารจัดการทางการเงินที่กำหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในการ

จัดสรร	 การติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินและ	 

งบประมาณ	 มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทำให้การดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์	

โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม	 และ	 

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	 ในการจัดการด้านการเงินของกองพัฒนานักศึกษา	 โดยมีกองนโยบายและแผน	

สำนกังานอธกิารบด	ี ตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณดา้นการเงนิเปน็ประจำทกุเดอืนพรอ้มเรง่รดัการบรหิารงบประมาณ

ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	

ตารางสรปุผลการใชจ้า่ยงบประมาณกองพฒันานกัศกึษา ประจำปงีบประมาณ 2555 
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3. งานพัสดุ 

	 	 	 การดำเนินงานพัสดุของกองพัฒนานักศึกษา	 นั้นได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	

พ.ศ.	2535	 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	6	 พ.ศ.	2545	 ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่ใช้เงินงบประมาณ	

ระเบียบดังกล่าวนอกจากจะเป็นขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุและการจัดการพัสดุที่ใช้ในส่วนราชการ	 เพื่อความคุ้มค่า

ในการใช้เงิน	 ความโปร่งใส	 ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน	จึงได้

สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามตาราง	ดังต่อไปนี้	

ตารางแสดงจำนวนคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้-จดัจา้ง งบลงทนุ ประจำปงีบประมาณ  2555 

4. งานประชาสัมพันธ์ 

    งานประชาสมัพนัธ	์กองพฒันานกัศกึษา	มกีารดำเนนิงานดา้นการเผยแพรข่า่วสารตามชอ่งทางระบบ	Internets 

ได้แก่	Website	(กองพัฒนานักศึกษา	 และมหาวิทยาลัย)	Facebook	SMS	 	 และระบบ	E-doc	 ของมหาวิทยาลัย		 

ซึง่เปน็การประชาสมัพนัธข์อ้มลูแบบออนไลน	์ นอกจากนัน้แลว้มกีารเผยแพรข่อ้มลูตามชอ่งทางอืน่ๆ	 เชน่	 ปา้ยโฆษณา 

แผ่นพับ	 การติดประกาศและเล่มวารสารกองพัฒนานักศึกษา	 ในการดำเนินงานเพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ของกองนั้นได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวตามตารางดังนี้	
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5. งานธุรการและสารบรรณ 

	 	 	 งานธุรการและสารบรรณ	กองพัฒนานักศึกษา	สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบการจัดการ

เอกสารรับ	 ส่ง	 ภายในมหาวิทยาลัยให้มีควารวดเร็วและสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ได้อีกทั้งคำนึงถึงการลดการใช้งาน

ทรพัยากรสำนกังานใหน้อ้ยลง	กองพฒันานกัศกึษาไดม้กีารปรบัปรงุและพฒันาระบบการรบั	 สง่	 เอกสารแบบเดยีวกนั

กับมหาวิทยาลัย	ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลการดำเนินงานสารบรรณจากระบบ	E-doc	ไว้ตามตาราง	ดังนี้	

ตารางรายงานผลงานธรุการและสารบรรณ 

6. งานประชุม 

7. งานยานพาหนะ 
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8. งานประกันคุณภาพ 

	 	 	 งานประกันคุณภาพ	กองพัฒนานักศึกษา	ได้รับมอบหมายในด้านการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	SAR		

เพื่อใช้รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในของแต่ละปีการศึกษา	 ซึ่งได้มีการรายงานสภาพการดำเนินงาน		 

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่กองพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมาย	 โดยเป็นการ

วิเคราะห์ตามเกณฑ์ของแต่ละตัวบ่งชี้	 การวิเคราะห์จุดอ่อน	จุดแข็ง	จุดที่ควรพัฒนา	 และแนวทางการปรับปรุง

พัฒนาในปีถัดไป	 โดยการปฏิบัติงานเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษาทุกคน	 และ	 

รวมไปถึงการจัดทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองที่เป้นกระบวนการในสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ	 

รับฟังความต้องการของผู้รับบริการ	 เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการและการพัฒนางานของกองให้เกิดประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย	โดยการปฏิบัติงานภายใต้งานประกันคุณภาพสามารถแบ่งได้ตามข้อมูลดังนี้	

    8.1 งานการจัดการความรู้ 

    8.2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ISO กองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา	 ได้รับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพ	ISO	9001	 :	2008	

เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2555	
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การดำเนินงานฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
  

 ฝ่ายงานกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลของกองพัฒนานักศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา   

มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยกิจกรรมที่ดําเนินการจัดขึ้นสอดคล้อง  

กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการส่งเสริมให้หน่วยงานหรือ

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท ทั้งทางด้านกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม  

สุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรม 

และทุกสิ้นปการศึกษาจะมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

แสดงถึงแนวทางการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ด้านการพัฒนานักศึกษาดังกล่าว ฝ่ายงานกิจกรรมนักศึกษา จึงได้

จัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2555 ขึ้น แสดงข้อมูลดังนี้ 

 

1. งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในและภายนอก 

 งานสง่เสรมิกจิกรรมนกัศกึษา การพฒันาบคุลกิภาพ คณุธรรมและจรยิธรรมและสขุภาพนกัศกึษา ทีส่ง่เสรมิ

ในการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่นักศึกษาและหลังการสำเร็จการศึกษา รวมทั้งนโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

โดยมุ่งเน้นในการดำเนินการในแบบบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตร

สาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เข้าศึกษาชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปสุดท้าย ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา และเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาประจำปการ

ศึกษารวมถึงกิจกรรมอื่นๆจากหน่วยงานภายนอกนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเอาไว้  

 ซึ่ง ฝ่ายงานกิจกรรมนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประจำปการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 26 กิจกรรม

โดยแยกเป็น  

 1. กิจกรรมบังคับของนักศึกษา    จำนวน  5  โครงการ 

 2. กิจกรรมเลือกของนักศึกษา    จำนวน  6  โครงการ 

 3. กิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ  จำนวน  15 โครงการ 
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   1.1. งานบริการนักศึกษา 

    การให้บริการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร มุ่งเน้นในการ

พัฒนารูปแบบการให้บริการที่เป็นระบบ เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555  

ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 115 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1.2. งานชมรมนักศึกษา 

    โดยในปงบประมาณ 2555 มีชมรมนักศึกษาที่ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งตามการดำเนินงานประจำป

การศึกษา 2555 ทั้งสิ้น ดังนี้ ชมรมส่วนกลาง จำนวน 16 ชมรม และชมรมสังกัดคณะ จำนวน 21 ชมรม 
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2. งานระบบและฐานข้อมูล 

   รายงานสารสนเทศ (เว็บไซต์) กองพัฒนานักศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล

ของหน่วยชั่วโมงกิจกรรม และการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการ  

นักศึกษา รวมถึงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็ปไซต์ของกองพัฒนา

นักศึกษาจากเดิม www.ssru.rg.ac.th/stu เป็น http://student.ssru.ac.th/ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555   

โดยเพิ่มในส่วนของระบบการจองออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

    1. การประชาสัมพันธ์ 

     ประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรม จำนวน 20 รายการ 

     ประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 11 รายการ 

     ประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 

    2. เว็บบอร์ด 

     2.1  เวบ็บอรด์ศนูยร์บัรอ้งเรยีนกจิกรรมรบันอ้ง จำนวน 24 รายการ มกีารถามตอบจำนวน 14 ครัง้   

       (เป็นการโพสที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระทู้ทั้งหมด) 

     2.2  เว็บบอร์ดเรื่องกิจกรรม จำนวน 32 รายการ มีการถามตอบจำนวน 379 ครั้ง 

      2.3  เวบ็บอรด์เรือ่งกองทนุใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา จำนวน 34 รายการ มกีารถามตอบ จำนวน 53 ครัง้ 

      2.4  เว็บบอร์ดเรื่องแหล่งรวมศิษย์เก่าชาวชมพู-น้ำเงิน สวนสุนันทา จำนวน 0 รายการ  

    3. ระบบการจองออนไลน์ 

      3.1  มีระบบการจองออนไลน์เรื่องกิจกรรม จำนวน 5 รายการ 

      3.2  มีระบบการจองออนไลน์เรื่องกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 3 รายการ 

 

ความคิดเห็นของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
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การดำเนินงานฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษา 
  

 ฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย งาน 4 งาน (ตามโครงสร้างการบริหาร

กองพัฒนานักศึกษา) ได้แก่ งานศูนย์ให้คำปรึกษา งานแนะแนวอาชีพ งานกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา และงาน

ทุนการศึกษา บุคลากรภายในฝ่ายจำนวน 5 คน ซึ่งการดำเนินงานของฝ่ายแนะแนวเป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้นักศึกษามีภาวะด้านการเรียนที่ดี สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนจบหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานระดับ

อุดมศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการทุนในการเรียนแล้วสามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการ

เรียนที่ดีอีกด้วยงานแต่ละงานได้รายงานผลไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 1. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

  การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ กยศ. สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี  

ในการชำระหนี้คืน (ปการศึกษาละ 1 ครั้ง) ซึ่งในปการศึกษา 2554 จัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2555 

ตารางรายงานการกู้ยืม กยศ. ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตารางรายงานการกู้ยืม กยศ. ปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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 2. งานทุนการศึกษา 

ตารางแสดงรายชื่อทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกที่มอบให้กับนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2/2554 และ 1/2555 

ตารางแสดงรายชื่อทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในที่มอบให้กับนักศึกษา 
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 3. งานแนะแนวอาชีพ 

  งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ที่สนใจเข้าทำงาน  

ทั้งประเภทชั่คราวและประจำ โดยเน้นให้นักศึกษาปที่ 4 ที่กำลังจบการศึกษาสามารถสมัครหรือเข้ารับการฝึกอบรม

อาชีพจากผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งการจัดกิจกรรม Job Fair จะจัดขึ้นทุกป ในปการศึกษา 2554 ได้จัดขึ้น  

ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้งานแนะแนวได้แสดงข้อมูลผู้ประกอบการกลุ่มเครือข่ายงาน ดังนี้ 
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การดำเนินงานฝ่ายวินัยและบริการนักศึกษา 
  

 ฝ่ายวินัยและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย งาน 4 งาน (ตามโครงสร้างการบริหาร

กองพัฒนานักศึกษา) ได้แก่ งานวินัยนักศึกษา งานพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร งานผ่อนผัน

การเกณฑ์ทหาร บุคลากรภายในฝ่ายจำนวน 1 คน ซึ่งการดำเนินงานของฝ่ายวินัยและบริการนักศึกษา เป็นงาน  

ด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรม  

ที่สนับสนุนให้นักศึกษามีวินัยต่อสังคม นอกจากนั้นการบริการนักศึกษาด้านงานวิชาทหาร การสนับสนุนให้นักศึกษา

มีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างในของนักศึกษาทั่วไปทั้งด้านพฤกติกรรม บุคลิกภาพ การแต่งกายและการเรียน

จึงรายงานผลไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. งานวินัยนักศึกษา  
 

ตารางข้อมูลการกระทำความผิดวินัยนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 

ตารางกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
(1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555) 

 2. งานพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 
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 3. งานนักศึกษาวิชาทหาร 

 4. งานผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 

  รายงานจำนวนนักศึกษาขอผ่อผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง   

30 พฤศจิกายน 2554 นั้น ฝ่ายวินัยและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงสรุปจำนวนนักศึกษาที่ดำเนินการ

ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ มีจำนวนทั้งสิ้น 429 คน 

ตารางรายงานจำนวนนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการสอบในแต่ละชั้นปี มีดังนี้ 

ตารางรายงานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2554 
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การดำเนินงานฝ่ายกองทุนสวัสดิภาพและการพัฒนานักศึกษา 
  

 ฝา่ยกองทนุสวสัดภิาพและการพฒันานกัศกึษา กองพฒันานกัศกึษา เปน็ฝา่ยงานทีส่งักดักองพฒันานกัศกึษา

ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งภาระงานที่ได้รับมอบหมายจะเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ส่งเสริมสวัสดิภาพ  

และการพฒันานกัศกึษา อาท ิการเบกิจา่ยคา่รกัษาอบุตัเิหต ุการบรกิารสนิเชือ่คอมพวิเตอร ์การสนบัสนนุเงนิรางวลั

ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยการดำเนินงานของฝ่ายกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา จะมีคณะกรรมการ

บริหารกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน จึงสามารถรายงานผลการดำเนินงาน  

ดังต่อไปนี้ 

สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา(ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555) 
ตารางแสดงข้อมูลรายรับกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา 
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ตารางแสดงข้อมูลรายจ่ายกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา 
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การดำเนินงานฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
 ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดูแลของ  

กองพฒันานกัศกึษา ไดจ้ดัใหบ้รกิารดา้นกฬีาและสง่เสรมิสขุภาพใหก้บันกัศกึษา คณาจารย ์บคุลากรของมหาวทิยาลยั 

รวมไปถึงบุคคลภายนอก ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี โดยมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ  

ใหบ้รกิาร อาทเิชน่ การจดัการแขง่ขนักฬีาทัง้ภายใน ภายนอกและกฬีาอาชพี ไดแ้ก ่วอลเลยบ์อล บาสเกตบอล คาราเต ้

เทควนัโด ้ เบตมนิตนั และเทเบลิเทนนสิ เปน็ตน้ นอกจากจดัการแขง่ขนัแลว้ มกีารใหบ้รกิารสนามกฬีา และอปุกรณ์

กฬีาแตล่ะประเภท ดงันี้ 

ตารางรายงานผลการดำเนินงานกีฬาแต่ละประเภทตามแผนปีงบประมาณ 2555 

30 รายงานประจำป	ี2555	กองพฒันานกัศกึษา 



ภาพผนวก 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ ๑๑๘๙๐/๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา  

   

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการสนับสนุนให้หน่วยงานมีการสนับสนุนการบริหารงานที่เป็นระบบและมีการ

กำหนดกลไก การขับเคลื่อนหน่วยงานให้มีการพัฒนาในระยะยาวรวมไปถึงการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาไป  

อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามแนวทางนโยบาย การกำกับดูแลและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับหน่วยงานขึ้นเพื่อให้การบริหารงานภายใน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอีกทั้งเป็นการผลักดันให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณภาพของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและการควบคุมตนเอง  

ตามหลักธรรมภิบาลการลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังน้ี 

 

  ๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม ประธาน 

  ๒.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธาน 

  ๓.  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

  ๔.  นายนิพนธ์   ชัยพฤกษทล กรรมการ 

  ๕.  นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ กรรมการ 

  ๖.  นางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล กรรมการ 

  ๗.  นายชณะภพ วัณณะโอฬาร กรรมการ 

  ๘.  นายสมพงค์ อิงคนันทสิทธิ์ กรรมการ 

  ๙.  นางสาวพจนีย์ อนุศรี กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๐.  นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 บทบาทหน้าที่ 

  ๑. กำหนดแนวนโยบายและพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนการดำเนนิงานของกองพฒันานกัศกึษาใหส้อดคลอ้งกบั  

   นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี 

  ๒. ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกองพัฒนานักศึกษา 

  ๓. จัดประชุมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการ  

   ปฏิบัติงานตามแผนการบริหารกองพัฒนานักศึกษา 

  ๔. ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษา และมีการวิเคราะห์   

   ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในสังกัดกองพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

     สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

 

      

     (ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว) 

      รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและวัฒนธรรม 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ ๒๔๑๘/๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

   

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและ

หลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ผนวกกับในป ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ  

ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยรวมการประกันคุณภาพภายใน

และภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน 

 เพื่อให้การดำเนินงานมีระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อรองรับการประ

มเนคุณภาพการศึกษา จากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน กองพัฒนานักศึกษา 

ประจำปการศึกษา ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้ 

 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการงานประกันคุณภาพภายใน 

  ๑.๑  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม  ที่ปรึกษา 

  ๑.๒  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผู้ช่วยที่ปรึกษา 

  ๑.๓  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ประธาน 

  ๑.๔ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  กรรมการ 

  ๑.๕  หัวหน้าฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  กรรมการ 

  ๑.๖  หัวหน้าฝ่ายวินัยและบริการนักศึกษา  กรรมการ 

  ๑.๗  หัวหน้าฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษา  กรรมการ 

  ๑.๘  หัวหน้าฝ่ายกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 

  ๑.๙  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 

 

 หน้าที่ 

  ๑. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

   ของหน่วยงาน 

  ๒. สนุบสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๓. จดัใหม้กีารดำเนนิงานตามระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาทีส่มบรูณค์รบถว้น โดยมกีารกำหนดควบคมุคณุภาพ  

   การติดตามการดำเนินงานและการประมเนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

  ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการนำวงจรคุณภาพ (PDCA) เข้ามาใช้เทคโนโลยีเป้นเครื่องมือในการสนับสนุน การ  

   บริหารจัดการของหน่วยงานและระดับบุคคล 

  ๕. ส่งเสริมการนำผลการประกันคุณภาพมาจัดทำแผนพัฒนาคุรภาพเพื่อใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ  

   ประกันคุณภาพไปใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษา 

  ๖. ส่งเสริมให้มีการเผนแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานแก่นักศึกษา  

   และประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆของมหาวิทยาลัย 

  ๗. สนับสนุนและส่งสเริมให้หน่วยงานดำเนินการประกันคุณภาพในระบบ CHE QA Online 
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 ๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

  ๒.๑  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประธาน 

  ๒.๒ นายยงยุทธ พัฒนสุขกุล กรรมการ 

  ๒.๓  นาอภิรัตน์ เนาว์สุวรรณ กรรมการ   

  ๒.๔  นายพานิชย์ อุทิตะสาร กรรมการ 

  ๒.๕  นายพีระ เล็กเจริญ กรรมการ 

  ๒.๖  นายทูลไชย คร้ามสิทธิ์ กรรมการ 

  ๒.๗  นางสาวรุ่งรัตน์ พัฒนกลั่น กรรมการ 

  ๒.๘  นางสาวกังสดาร แตงน้อย กรรมการ 

  ๒.๙  นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ กรรมการ 

  ๒.๑๐ นางสาวศิริภรณ์ อ่อนบุดี กรรมการ 

  ๒.๑๑ นางสาวอัญชลี กันจู กรรมการ 

  ๒.๑๒ นางจันทร์ที อัตพุฒ กรรมการ 

  ๒.๑๓ นางสาววีณาพรรณ พุ่มเรือง กรรมการ 

  ๒.๑๔ นางสาวอารีรัตน์ เสนาะเสียง กรรมการ 

  ๒.๑๕ นางสาวสุจินันท์ จงอารี กรรมการ 

  ๒.๑๖ นางสาวภาวดี โตโสภณ กรรมการ 

  ๒.๑๗ นางสาววาสนา พงษ์วิลัย กรรมการ 

  ๒.๑๘ นายอรรถพล เทิดขวัญชัย กรรมการ 

  ๒.๑๙ นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล กรรมการและเลขานุการ 

  

 หน้าที่ 

  ๑. สนับนสนุนข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน กองพัฒนานักศึกษา 

  ๒. ดำเนนิการและปฏบิตังิานเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและมกีารประเมนิคณุภาพการดำเนนิการของฝา่ยงานภายใน  

   กองพัฒนานักศึกษา 

  ๓. พัฒนาและปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการคุมคุมคุณภาพ  

   การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  ๔. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากองพัฒนานักศึกษาให้  

   หน่วยงานอื่นโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของกองพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

     สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 

 

 

     (ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว) 

         รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและวัฒนธรรม 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

  

 เพื่อให้กองพัฒนานักศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการรับรองเหตุการณ์ 

ซึง่เปน็ความเสีย่งหรอืโอกาสทีอ่าจสง่ผลกระทบในการดำเนนิงานของกองพฒันานกัศกึษา โดยระบบตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัเชือ่มโยง

กับระบบบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้หน่วยงานจะต้องมีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นงานประจำ

และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและแผนปฏิบัติราชการของกองพัฒนา  

นักศึกษาเพื่อป้งกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และภารกิจของกองพัฒนานักศึกษาได้ 

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป้นไปตามแผนที่วางไว้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองพัฒนา  

นักศึกษา ดังนี้ 
 

  ๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม  ประธาน 

  ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รองประธาน 

  ๓.  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 

  ๔.  นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล  กรรมการ 

  ๕.  นางสาวพจนีย์ อนุศรี  กรรมการ 

  ๖.  นางสาววาสนา พงษ์วิลัย  กรรมการ 

  ๗.  นางสาวอัญชลี กันจู  กรรมการ 

  ๘.  นางสาวรุ่งรัตน์ พัฒนกลั่น  กรรมการ 

  ๙.  นายพีระ เล็กเจริญ  กรรมการ 

  ๑๐.  นายอรรถพล เทิดขวัญชัย  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๑. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 บทบาทหน้าที่ 

  ๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง  

   ของกองพัฒนานักศึกษา 

  ๒. วิเคราะห์ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสผลกระทบและจัดลำดับความเสี่ยงหลังจาการวิเคราะห์ พร้อมกับ  

   ประเมินผลโอกาส ผลกระทบ 

  ๓. จัดประชุมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการ  

   ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของกองพัฒนานักศึกษา 

  ๔. มีการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงานและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและ  

   ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปถัดไปได้ 

 

     สั่ง ณ วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 

 

 

        (ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว) 

         รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและวัฒนธรรม 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกองพัฒนานักศึกษา  
 

 กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการกำหนด

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจตลอดจนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ

มหาวทิยาลยั เพือ่เปน็แนวทางในการมสีว่นรว่มของบคุลากร การถา่ยทอดความรูค้วามเขา้ใจและนำไปสุค่วามสำเรจ็ของการดำเนนิงาน

ตามตัวบ่งชี้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานภายในกองพัฒนานักศึกษา มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน 

จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานต่างๆของกองขึ้นเพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนและผลักดันให้การดำเนินงาน

ของกองมีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน และแผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการมีดังนี้ 
 

  ๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม  ประธาน 

  ๒.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รองประธาน 

  ๓.  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 

  ๔. นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล  กรรมการ 

  ๕.  นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ  กรรมการ 

  ๖. นางสาววาสนา พงษ์วิลัย  กรรมการ 

  ๗. นายอรรถพล เทิดขวัญชัย  กรรมการ 

  ๘.  นางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล  กรรมการ 

  ๙.  นายชณะภพ วัณณะโอฬาร  กรรมการ 

  ๑๐. นายสมพงค์ อิงคนันทสิทธิ์  กรรมการ 

  ๑๑. นางสาวพจนีย์ อนุศรี  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๒. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 บทบาทหน้าที่ 

  ๑. พิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองพัฒนานักศึกษา แผนกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา แผนกลยุทธ์  

   ทางการเงินกองพัฒนานักศึกษา แผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงกองพัฒนานักศึกษา แผนการตรวจสอบภายใน  

   กองพัฒนานักศึกษา แผนการประกันคุณภาพกองพัฒนานักศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากองพัฒนา  

   นักศึกษา แผนการดำเนินงานระบบคุณภาพ กองพัฒนานักศึกษา แผนบริหารความเสี่ยงกองพัฒนานักศึกษา   

   แผนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษา  

  ๒. ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

  ๓. จัดประชุมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการ  

   ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษา 

  ๔. มีการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงานและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานต่างๆ  

   ปถัดไปได 
      

     สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

 

 

        (ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว) 

        รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและวัฒนธรรม 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

  

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานมีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ ตามกรอบทิศทางและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพจะประกอบไปด้วยข้อกำหนด

และกระบวนการที่สอดคล้อง รวมไปถึงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการสร้าง  

ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับลกุ่มเครือข่ายอย่าง  

ต่อเนื่องตอบสนองความคาดหวังและสร้างความประทับใจต่อสถาบันอุดมศึกษาในทางที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความ

สัมพันธ์กับเครือข่าย ดังนี้ 
  

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

  ๑.๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม ประธาน 

  ๑.๒.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธาน 

  ๑.๓.  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

  ๑.๔.  นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล กรรมการ 

  ๑.๕.  นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ กรรมการ 

  ๑.๖. นางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล กรรมการ 

  ๑.๗.  นางสาวพจนีย์ อนุศรี กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๘.  นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 บทบาทหน้าที่ 

  ๑. กำหนดแนวนโยบาย การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่คีวรดำเนนิการในหลายระดบั ทัง้ระหวา่งผูบ้รหิารและบคุลากร 

  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสร้างความ  

   สัมพันธ์กับเครือข่าย  

  ๓. ติดตามผลการดำเนินงานและการสนับสนุนให้มีการสร้างกลุ่มเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
  

 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

  ๒.๑.  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประธาน 

  ๒.๒.  นางสาวกังสดาร แตงน้อย กรรมการ 

  ๒.๓.  นางสาวสุจินันท์ จงอารี กรรมการ 

  ๒.๔.  นายอรรถพล เทิดขวัญชัย กรรมการ 

  ๒.๕.  นาอภิรัตน์ เนาว์สุวรรณ กรรมการ 

  ๒.๖  นางสาวศิริภรณ์ อ่อนบุดี กรรมการ 

  ๒.๗.  นายพานิชย์ อุทิตะสาร กรรมการ 

  ๒.๘.  นายทูลไชย คร้ามสิทธิ์ กรรมการ 

  ๒.๙.  นางจันทร์ที อัตพุฒ กรรมการ 

  ๒.๑๐. นางสาวภาวดี โตโสภณ กรรมการ 

  ๒.๑๑. นายพีระ เล็กเจริญ กรรมการ 

  ๒.๑๒. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล กรรมการและเลขานุการ 



39 รายงานประจำป	ี2555	กองพฒันานกัศกึษา	

 บทบาทหน้าที่ 

  ๑. ปฏิบัติตามแนวนโยบายและกรอบข้อกำหนดการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายภายในและภายนอก 

  ๒. จัดทำสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการและเสนอเพื่อวิเคราะห์ปรับปรุง  

   การสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายที่ดีต่อไป 

  ๓. ดำเนินงานการสร้างกลุ่มเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

  ๔. จดัเกบ็เอกสารและรายงานผลการดำเนนิงานกบักลุม่เครอืขา่ยทัง้ภายในและภายนอกตอ่คณะกรรมการอำนวยการ 

 

     สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ 

 

 

    

     (ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว) 

        รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและวัฒนธรรม 



40 รายงานประจำป	ี2555	กองพฒันานกัศกึษา 



41 รายงานประจำป	ี2555	กองพฒันานกัศกึษา	

ภาพกจิกรรม 



42 รายงานประจำป	ี2555	กองพฒันานกัศกึษา 

กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษาประจำปงีบประมาณ 2555 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  

(1 - 2 มิถุนายน 2555) 

งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 

(13 - 18 สิงหาคม 2555) 



43 รายงานประจำป	ี2555	กองพฒันานกัศกึษา	

โครงการมอบทุนการศึกษา 

งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 

(21 มิถุนายน 2555) 

งานสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร 

(17 เมษายน 2555) 



44 รายงานประจำป	ี2555	กองพฒันานกัศกึษา 

กิจกรรมเปิดโลกชมรม 

(4 กรกฎาคม 2555) 

โครงการสัมมนาเพื่อมอบนโยบาย 

การจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ 

(21 พฤษภาคม 2555) 

 

กิจกรรมสานสายใยน้องพี่ 

(8 - 10 มิถุนายน 2555) 

กิจกรรมผูกสัมพันธ์ลูกพระนาง 

(16 - 17 มิถุนายน 2555) 



45 รายงานประจำป	ี2555	กองพฒันานกัศกึษา	

โครงการตักบาตรหนังสือ 

(31 มกราคม 2555) 

งานตลาดนัดอาชีพ Jobfair 2012  

(17 - 18 พฤษภาคม 2555) 

โครงการประกวดมารยาทไทย 

(24 มิถุนายน 2555) 

โครงการบริจาคโลหิต 80 ล้านหยดฯ 

(12 มิถุนายน 2555) 



46 รายงานประจำป	ี2555	กองพฒันานกัศกึษา 

กิจกรรรมแก้วรวมช่อ 2012 

29 กรกฎาคม 2555 

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 

โครงการส่งเสริมงานกีฬา 

ภายใน ภายนอก กีฬาอาชีพ 



47 รายงานประจำป	ี2555	กองพฒันานกัศกึษา	

ร่วมกิจกรรมการประกวดงาน KM  

(การจัดการความรู้)  

18 - 19 กันยายน 2555 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาต้นแบบ 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  

คุณภาพระบบการบริหารจัดการ  

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  

การจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ  

แผนการดำเนินงานและการกระจายตัวบ่งชี้ 

(12-13 กันยายน 2555) 



48 รายงานประจำป	ี2555	กองพฒันานกัศกึษา 

โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาตน 

11 - 12 กุมภาพันธ์ 2555   

โครงการธรรมะวันหยุด 

4 - 5 กุมภาพันธ์ 2555  

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามแนวกิจกรรม 5 ส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ครบรอบ 60 พรรษามหาวชิราวุธ 



49 รายงานประจำป	ี2555	กองพฒันานกัศกึษา	

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  
ชั้น	3	อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	

1	ถ.อู่ทองนอก	แขวงวชิระ	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300	

Facebook:	กองพัฒนานักศึกษา			

Website:	www.student.ssru.ac.th	

โทร.	02-160	1352	-7	โทรสาร.	02-160	1353 

ติดต่อกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี 
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ตั้ง	:		อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา	ชั้น	3	ห้องการเงิน	มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา	

โทร	:		02	160	1356,	1353	

 
 ฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษา  
	 	 ตั้ง	:		อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา	ชั้น	3	ห้องกองทุนฯ	มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา	

	 	 โทร	:		02	160	1354,	7	

 

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
ตั้ง	:		อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา	ชั้น	3	ห้องกิจกรรม	มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา	

โทร	:		02	160	1355	

 

ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
	 	 ตั้ง	:		อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา	ชั้น	2,	3	ห้องกิจกรรม	มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา	

	 	 โทร	:		02	160	1355	

 

ฝ่ายกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา 
ตั้ง	:		อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา	ชั้น	3	ห้องกองทุนสวัสดิภาพฯ	มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา	

โทร	:		02	160	1352	

 

ฝ่ายวินัยและบริการนักศึกษา 
	 	 ตั้ง	:			อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา	ชั้น	3	มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนสุนันทา	

	 	 โทร	:		02	160	1355	

 



บรรณาธิการ(Editor) 
 

เจ้าของ :			 กองพัฒนานักศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บรรณาธิการที่ปรึกษา Advising Editor : 

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.ช่วงโชติ	 พันธุเวช	 อธิการบดี	

 	 ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.สมเกยีรต	ิ	 กอบวัแกว้	 รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษาและวฒันธรรม 

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ธานินทร์	 ตันตระกูล	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

บรรณาธิการบริหาร executive  Editor : 

	 	 นายไพรัตน์	 	 ฤทัยประเสริฐศรี	 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	

	 	 นางสาวชญาภา	 	 แจ่มใส	 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

กองบรรณาธิการ : 

	 	 นายนิพนธ์	 	 ชัยพฤกษทล	 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา	

	 	 นายอรรถพล	 	 เทิดขวัญชัย	

	 	 นายอภิรัตน์	 	 เนาว์สุวรรณ	

	 	 นางสาวกังสดาร	 	 แตงน้อย	

	 	 นางสาวสุจินันท์	 	 จงอารี	

	 	 นางสาวพจนีย์	 	 อนุศรี	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	

	 	 นางสาววาสนา	 	 พงษ์วิลัย	

	 	 นางสาวรุ่งรัตน์	 	 พัฒนกลั่น	 	

	 	 นายยงยุทธ	 	 พัฒนสุขกุล	

	 	 นางสาวณิชาภา	 	 สุวรรณยุหะ	

	 	 นายพีระ	 	 เล็กเจริญ	

	 	 นางสาวเสาวภา	 	 ชัยพฤกษทล	

	 	 นายชนะภพ	 	 วัณณโอฬาร	 ฝ่ายกองทุนสัวสดิภาพและพัฒนานักศึกษา	

	 	 นางสาวสุพรรณี	 	 ต้อนรับ	 ฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษา	

	 	 นางสาววีณาพรรณ	 	 พุ่มเรือง	

	 	 นางสาวอารีรัตน์	 	 เสนาะเสียง	

	 	 นางจันทร์ที	 	 อัตพุฒ	

	 	 นางสาวภาวดี	 	 โตโสภณ	

	 	 นางสาวภุมรินทร์	 	 ส่งสัมพันธ์สกุล	 ฝ่ายวินัยและบริการนักศึกษา	

	 	 นายสมพงศ์	 	 อิงคนันทสิทธิ์	 ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ	

	 	 นางสาวอัญชลี	 	 กันจู	

	 	 นายพานิชย์	 	 อุทิตะสาร	

	 	 นางสาวศิริภรณ์	 	 อ่อนบุดี	

	 	 นายทูลไชย	 	 คร้ามสิทธิ์	

ออกแบบและพิมพ์ที่ : บริษัทจามจุรี โปรดักส์์ จำกัด 
เลขที่ 26 ซอยพระราม 2 ที่ 83 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02-415-8320 


