


 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 แผนกลยุทธ ์
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
(ฉบับปรับปรงุ) 
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ค ำน ำ 
 

 

 
 
 
                 การก าหนดทิศทาง ในการพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัยนั้นต้อง ให้ความส าคัญกับ 
สภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแนวโน้มการพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ประชากร สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ได้ด าเนินการทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62 
(ฉบับปรับปรุง) เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการพัฒนาอันน าไปสู่การบริหารจัดการหน่วยงานในช่วง ๕ ปี  
โดยแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดท าใช้กรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และมุ่งด าเนินงานสนองนโยบายและเป้าหมาย 
ของการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ รวมถึงค าแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 
(พ.ศ.๒๕60 – ๒๕64)  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเร่งรัด
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕64) แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียม 
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทิศทางการอุดมศึกษาไทย  
                 แผนกลยุทธส์ านกังานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62  
(ฉบับปรับปรุง) ฉบับนี้ ให้ความส าคัญ  ในกระบวนการมีสว่นร่วมของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ที่ได้รวมพลังร่วมกัน
ระดมความคิด ก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด รวมถึงแนวทางการด าเนนิการ ในการขับเคลื่อนให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ของแต่ละกลยทุธ์   
                 แผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนส าหรับส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ในการน าไปสู่การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในช่วงเวลา ๕ ปี ขอขอบคุณ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เสียสละร่วมด าเนินการจัดท าและให้ข้อแนะน าในการจัดท าแผนในแต่ละขั้นตอนจนท าให้ 
แล้วเสร็จสมบูรณ์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่ งว่า  แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
และเป็นแนวทางการด าเนินงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
                                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว) 
                                                                             รองอธิการบดี 
                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                                  
 



 

บทสรปุผู้บริหาร 
 

 
 

 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อีกทั้ง
ด าเนินการ บนฐานข้อมูลรอบด้าน เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ ได้ก าหนดกลยุทธ์หลัก ๑ ประการ โดยในแต่ละกลยุทธ์
มีเป้าประสงค์ ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  ด้านที่ ๑ พฒันาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางการด าเนนิงานที่ 1  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการประชุมตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางการด าเนนิงานที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะดา้นการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรภายใน
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
 

  ด้านที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
   เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
  แนวทางการด าเนนิงานที่ 1 พัฒนาการสื่อสารโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสภามหาวิทยาลยั 
  ด้านที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างวฒันธรรมคุณภาพ     
  เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีวฒันธรรมคุณภาพ 
  แนวทางการด าเนนิงานที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน 
และภายนอกให้มีคุณภาพ 
   แนวทางการด าเนนิงานที่ 2 สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับหน่วยงาน 

 

    ทั้งนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกระบวนการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  และมีการก ากับ
ติดตามผลการท างานของหน่วยงานต่างๆ และก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง และน าสู่
การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญ 
ในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายกิจกรรมและแนวทางการท างานให้เหมาะสมต่อไป 

 



 
 สารบญั 

    

 
 
ค าน า 
บทสรุปผูบ้ริหาร 
สารบัญ 

 หน้า 
 

ก 
ข 
ง 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ประวัติส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ๑ 
 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน ๒ 
 กระบวนการพฒันาแผนกลยุทธม์หาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ๖ 
 การบริหารจัดการแผนกลยทุธ์สูก่ารปฏิบัต ิ ๗ 
 ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธส์ านักงานสภามหาวทิยาลัย 9 
   

บทที่ ๒ การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบนัของมหาวิทยาลัย ๑๐ 
 การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายใน ๑๐ 
 การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายนอก ๑๑ 

   
บทที่ ๓ สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ๑๒ 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ๑๒ 
 วัตถุประสงค์  ๑๒ 
 กลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบบัปรับปรุง) ๑๓ 
 แผนกลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

     กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดว้ยหลักธรรมาภิบาล 
๑๓ 

 แผนผังกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรบัปรุง) 

๑4 

บทที่ ๔ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 

๑5 

 กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการส านกังานสภามหาวิทยาลัยดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
           ด้านที่ ๑ พฒันาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของ
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
           ด้านที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
องค์กรอย่างมีคุณภาพ 
           ด้านที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา  
เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ     

เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนนิงาน ตัวชีว้ัด และผู้รับผิดชอบในการด าเนนิงาน 
ตามแผนกลยุทธ ์

 
 

๑5 
๑5 

 
๑5 

 
๑5 
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สารบัญ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
หน้า 

บทที่ ๕           การควบคุม ติดตาม และก ากบัให้เป็นไปตามกลยุทธ์     ๑8 
    การวัดผลการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ๑8 
    การวัดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ๑8 
    การติดตามและประเมินผลตามแผนกลยทุธ์ ๑๙ 
    การก ากับการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ และการตรวจสอบเชิงนโยบาย  19 

 
ภาคผนวก 

  

       ภาคผนวก ก  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ  
       ภาคผนวก ข  รายละเอียดตัวชี้วัด  
  
 



 

 
ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
 

 
 
 
ชื่อหน่วยงาน  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (Office of BSRU University Council)   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Rajabhat University : 
BSRU)  
 
ที่ตั้ง 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์  
 เลขที่ ๑๐๖๑  ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐   
 โทร.  ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑  
 เว็บไซต์ :  http://uc.bsru.ac.th 
 
ประวัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของสภามหาวิทยาลัย  
ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ การประเมินมหาวิทยาลัย การอนุมัติหลักสูตรและ
อนุมัติปริญญา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสนับสนุนหาวิธีการเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า จึงเสนอโครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่รองรับและสนับสนุน
การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  
 วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติ
จัดตั้ง“ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ซึ่งจะเป็นหน่วยงานภายใต้
การก ากับของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 
 วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดตัว
เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ในชื่อ “http://uc.bsru.ac.th” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือให้ประชาคมรับรู้ข่าวสาร
การด า เนินงาน และข้อมูลในระดับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลการด าเนินงาน  
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้น าเสนอการประชุมของคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)  
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ด้วย ภายในเว็บไซต์ได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ
ของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงตารางก าหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม 
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

1. ประวัติส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    



[๒]   แผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2 (ฉบับปรับปรุง)            สว่นที่ ๑ 
           
 

 

  วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ได้จัดพิมพ์จุลสารจดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย เ พ่ือเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงาน  
ของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยให้ประชาคมได้รับรู้ได้อย่างทั่วถึง  
 
 

 ๕.๑ โครงสร้างองค์กร 
 

๑. โครงสร้างองค์กร 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
    
 
 

๒. โครงสร้างการบริหารงาน 
   ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และทิศทางที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด และมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับกอง อยู่ภายใต้การก ากับของสภามหาวิทยาลัย 
โดยมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามค าแนะน าของอธิการบดี
เป็นผู้ ก ากับดูแล มีหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บั งคับบัญชาเจ้าหน้าที่ ในส านักงาน  
สภามหาวิทยาลัย แบ่งงานออกเป็น 5 งาน คือ  
   ๑) งานบริหารงานทั่วไป          
   ๒) งานประชุม 
   3) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
   4) งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย  
   5) งานติดตามและประเมินผล 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(นายกสภามหาวิทยาลัย) 

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 

 

2. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน 
   

งานติดตามและ
ประเมินผล 

 

งานพัฒนากิจการ 
สภามหาวิทยาลัย 

 

เลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย 

 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

 

งานประชุม 
 
 



ส่วนที่ ๑                               แผนกลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62 (ฉบับปรับปรุง)   [๓]  
                                                                                                                                           
  

 

บทบาทหน้าที่ 
  ๑. งานบริหารงานทั่วไป  

  1) ลงทะเบียนรับส่งหนังสือภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัย 
  2) ควบคุมเลขท่ีหนังสือส่ง/ค าสั่ง/ประกาศของสภามหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย 

3) ด าเนินการจัดเก็บหนังสือเวียน ค าสั่ง กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
4) ร่างและพิมพ์หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  หรือบันทึก
ต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

5) จัดส่งหนังสือเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
6) จัดท าปฏิทินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 7) จัดท าแผนและค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

8) จัดซื้อ/จ้างวัสดุครุภัณฑ์ 
9) ตรวจสอบวัสดุคงเหลือสิ้นปีและรายงานให้กับมหาวิทยาลัย 
10) ด าเนินการจัดท าเอกสารเบิก-จ่าย และควบคุมบัญชีของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
11) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
12) จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
13) ประสานงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

๒. งานประชุม 
  ๑) จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(กบมส.) คณะผู้บริหาร รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  ๒) ประสานการจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบมส.) คณะผู้บริหาร รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
  ๑) จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และด าเนินงานการจัดประชุม
คณะกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย  หรือตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ๒)  ประสานการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และด าเนินงานการจัดประชุม
คณะกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือตามที่  
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ๓) รวบรวมเรื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าระเบียบ
วาระการประชุม โดยน าประเด็นส าคัญมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือจัดท าความเห็นประกอบการพิจารณา  
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามความจ าเป็น 



[๔]   แผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2 (ฉบับปรับปรุง)            สว่นที่ ๑ 
           
 

 

  ๔) เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ๕) จัดท าบันทึกสรุปย่อเรื่อง แนบระเบียบวาระการประชุมแต่ละเรื่อง 
  ๖) ให้ข้อมูลเกีย่วกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสาน

ร้องขอ และตรวจสอบ/ติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของเรื่อง 
  ๗) จัดท าแฟ้ม/เอกสารประกอบการประชุม ตรวจสอบความถูกต้อง ดูแลการจัดท าเอกสาร 

การประชุมให้เรียบร้อยก่อนส่งออกถึงกรรมการ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องไว้ใช้อ้างอิงในวันประชุม 

  ๘) ด าเนินการน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและค าสั่ง
ของสภามหาวิทยาลัย  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

  ๙) บันทึกแจ้ง/ส่ง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและค าสั่งที่มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ส านักงานอธิการบดี
แจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ  

  ๑๐)  สรุปบันทึกมติที่ประชุม จัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามมติ 
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่มติที่ประชุม 

  ๑๑)  จัดท าท าเนียบ/วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลั ย และเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการให้ได้คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

             -  นายกสภามหาวิทยาลัย 
             -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
            -  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
            -  อธิการบดี 
    -  คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
      -  คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๓. งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย  
  1) จัดท าระบบสารสนเทศของงานกิจการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

2) จัดท าเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
   3) รวบรวม วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติสภามหาวิทยาลัย ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ของสภามหาวิทยาลัย และเพ่ือการอ้างอิง 
   4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการประชุม เช่น web site, e-Meeting 
   5) พัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นมติการประชุมให้ทันสมัย 
   6) จัดท าฐานข้อมูลมติที่ประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอ่ืนๆ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการประชุมและเกิดความคล่องตัว  
ในการใช้งาน 
    7) บริการและเผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย  
และประชาคม 
   8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย 
 



ส่วนที่ ๑                               แผนกลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62 (ฉบับปรับปรุง)   [๕]  
                                                                                                                                           
  

 

๔. งานติดตามและประเมินผล  
   ๑) ประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ    

  ๒) เผยแพร่ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  
   ๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย 
   ๔) จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอก 
  ๕) จัดท ารายงานการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
   ๖) ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งข้ึน เช่น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย เป็นต้น   

 7) รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดให้แก่มหาวิทยาลัย 
8) จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงาน

สภามหาวิทยาลัย 
9) จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
10) ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ตัวชี้วัดระดับคุณภาพของการก ากับดูแล

ของสภามหาวิทยาลัย 
11) ด าเนินการจัดท ารายงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน (SAR) ของส านักงาน 

 สภามหาวิทยาลัย 
   12) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัย 
   13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการประจ าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี 
๒. อาจารย์อภิญญา  หนูมี   ที่ปรึกษา 
๓. นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์  ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลวิงษ์  งานบริหารทั่วไป 
๕. นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล  งานประชุมและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน  งานประชุมและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๗. นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ  งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย 
๘. นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ  งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย 
๙. นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ  งานติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 



[๖]   แผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2 (ฉบับปรับปรุง)            สว่นที่ ๑ 
           
 

 

ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในส่วนนี้จะน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญของส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาย้อนหลัง  ๕ ปี ในประเด็น ดังนี้ 
  ตารางที่ ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามปีการศึกษา 
 

ข้อมูล 
จ าแนกตามปีการศึกษา 

๒๕58 ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 ๒๕62 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท (๙) (๙) (๙) (๙) (๙) 
    - ข้าราชการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
    - พนักงานมหาวิทยาลัยฯเงินแผ่นดิน 4 4 4 4 4 
    - พนักงานมหาวิทยาลัยฯเงินรายได้ 3 3 3 3 3 
 
 
 
 

การพัฒนาแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕58 – 
๒๕๖2 (ฉบับปรับปรุง)  มีหลักการส าคัญ คือ การใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ฯ  
และการร่วมคิดร่วมท าอย่างเป็นระบบ ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) และการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาแผนต่าง ๆ 
มีดังนี ้

๑.  ประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯและทิศทางการเปลี่ยนแปลง         
ของสังคมและองค์กร 

๒.  รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT)             ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๓.  บุคลากรร่วมกันเสนอความคิดเห็นและร่วมยก (ร่าง) แผนกลยุทธ์ส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

๔. เสนอข้อมูล  (ร่ า ง )  แผนกลยุทธ์ ส านั กงานสภามหาวิทยาลั ย  ต่ อ เลขานุ การ 
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 

๕. ประชุมระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผน พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยและปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ 

๖. ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยสู่บุคลากรและผู้ที่ เกี่ยวข้อง และใช้เป็น
กรอบในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

๗. จัดท าแผนในลักษณะต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์ 
ทางการเงิน แผนพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งก าหนดให้มีลักษณะเป็นแผนระยะยาว ๕ ปี  
และแผนประจ าปี อีกท้ังจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  และแผนปฏิบัติการงบประมาณในระดับหน่วยงาน  
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 
 

๓. กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62  
    (ฉบบัปรับปรุง) 
และความเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ 



ส่วนที่ ๑                               แผนกลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62 (ฉบับปรับปรุง)   [๗]  
                                                                                                                                           
  

 

 
 
 

เพ่ือความชัดเจนในการน าแผนกลยุทธ์ฯสู่การปฏิบัติ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
มอบหมายภารกิจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้  

๑.  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมอบให้บุคลกรประจ าหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนงานในกลยุทธ์/ตัวชี้วัดตามมาตรการที่ก าหนด  โดยสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน
และเน้นการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในลักษณะคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๒.  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละ 
กลยุทธ์ พร้อมทั้ง ให้บุคลากรด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ฯ และตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยได้จัดสรรงบประมาณ 
เ พ่ือด า เนินการตามแนวทางการด า เนินงานต่ างๆ  ที่ สนับสนุน ให้กลยุทธ์ ต่ า งๆของส านั กงาน 
สภามหาวิทยาลัยด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 

๓.  แผนกลยุทธ์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดของการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
เพ่ือการติดตามผล เมื่อบุคลากรภายในหน่วยงานเสนอโครงการ/แผนงานและผ่านการอนุมัติแล้ว ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

๔.  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการผลักดันและเร่งรัดให้การด าเนินงานตามโครงการ/แผนงานต่างๆบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

๕. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน  
๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

บุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละโครงการ/แผนงานก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ตามกลยุทธ์ฯ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานรายงานต่อกรรมการประจ า
หน่วยงาน โดยด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือประเมินว่าหน่วยงาน
ด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลจากการด าเนินการนั้น สนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์  
ของแผนกลยุทธ์มากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามประเมินผลจะน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
เ พ่ือรายงานให้ทราบถึ งปัญหาในการปฏิบัติ ง านและใช้ เป็นข้อมูลปรับปรุ ง วิ ธี การด า เนินงาน  
หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป  

เพ่ือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
พ.ศ.๒๕58 – ๒๕๖2 (ฉบับปรับปรุง) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงสร้าง
การบริหารส านักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
 
 
 

๔. การบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัต ิ



[๘]   แผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2 (ฉบับปรับปรุง)            สว่นที่ ๑ 
           
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
    
 

 
แผนภาพที่ 1 การจัดโครงสร้างส านักงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(นายกสภามหาวิทยาลัย) 

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 

 

โครงสรา้งการบริหารส านักงานสภามหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ ์
 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

 

งานพัฒนากิจการ 
สภามหาวิทยาลัย 

 

เลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย 

 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

 

งานประชุม 
 
 



ส่วนที่ ๑                               แผนกลยุทธ์ส านักงานมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62 (ฉบับปรับปรุง)   [๙]  
                                                                                                                                           
  

 

ความเชื่อมโยงของแผนกลุยุทธ์ 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงของแผนกลุยุทธ์ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผลกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
แผนกลยุทธ์ที่ ๖ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์ที่ ๖ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
ด้านที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
ด้านที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่าง 
มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ด้านที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลตามภารกิจของส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการด าเนินงานที่ 1  พัฒนาระบบกลไก 
การบริหารจัดการประชุมตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการด าเนินงานที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะ 
ด้านการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรภายในส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย 
ด้านที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
แนวทางการด าเนินงานที่ 1 พัฒนาการสื่อสาร 
โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ของสภามหาวิทยาลัย 
ด้านที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไก
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
คุณภาพ     
เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรม
คุณภาพ 
แนวทางการด าเนินงานที่ 1 พัฒนาระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
ให้มีคุณภาพ 
แนวทางการด าเนินงานที่ 2 สร้างเครือข่ายด้าน 
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
เพ่ือเตรียมความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับ
หน่วยงาน 
 

     ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ฯ สู่กระบวนการด าเนินการและการติดตามผลการด าเนินงาน 



 

 ส่วนท่ี ๒ 
การประเมินสภาพการณป์ัจจบุันของสภามหาวิทยาลัย 

           
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65 

ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ได้ใช้เทคนิค 
SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัยได้ข้อมูลส าคัญดังนี้ 

 
 

 
จากการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัย ในส่วนของ จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยเรียงล าดับความส าคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. จุดแข็ง (Strength : S)  
 ปัจจัยภายในที่เป็นผลบวกกับส านักงานสภามหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 
 1.1 มีระบบบริหารจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 บุคลากรมีการท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ 
 1.3 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
 1.4 ส านักงานมีเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ 
 1.5 การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับสภามหาวิทยาลัยท าให้

การบริหารจัดการและการด าเนินงานท าได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 1.6 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก

  1.7 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสท าผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 1.8 การให้บริการของส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. จุดอ่อน (Weakness : W)  
   ปัจจัยภายในที่เป็นผลลบกับส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

2.1 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 2.2 บุคลากรขาดโอกาสในการพัฒนางานเฉพาะด้าน 
 2.3 การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในส านักงานยังไม่เป็นระบบ 
 2.4 การด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามโครงสร้าง 
 2.5 ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย 
 2.6 ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 

 

๑. การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายใน 
 



[    ]   แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)                                         สว่นที่ ๒  
 

     

 

 
 

   

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นโอกาส คือปัจจัยภายนอกที่มีผลบวกกับส านักงานสภามหาวิทยาลัย และอุปสรรค 
ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลลบกับส านักงานมหาวิทยาลัย โดยจัดล าดับความส าคัญเรียงล าดับดังนี้  

1. โอกาส (Opportunity : O)  
   ปัจจัยภายนอกที่มีผลบวกกับส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

1.1 ผู้บริหารเห็นความส าคัญและมอบหมายงานส าคัญให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
1.2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
1.3 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายส านักงานสภามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

2. อุปสรรค (Threat : T)  
   ปัจจัยภายนอกที่มีผลลบกับส านักงานสภามหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 

2.1 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีจ านวนจ ากัด 
2.2 พ้ืนที่ในการจัดเก็บฐานข้อมูลยังไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมูล 

 

              จากข้อมูลส าคัญการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยดังนี้ 
              ๑. ด้านการบริหารจัดการประชุมของสภามหาวิทยาลัย  มุ่งเน้นการรองรับสนับสนุนภารกิจ 
ของสภามหาวิทยาลัย โดยการให้บริการ ประสานงาน และอ านวยความสะดวก ในการประชุมของ 
สภามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
              ๒. ด้านศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ เ พ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายของ 
สภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือรวบรวมข้อมูลข่าวสาร กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึงระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม ของการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัยและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย   
              ๓. ด้านการท าหน้าที่ประสานงาน ติดตามและเชื่อมโยงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลัยและประชาคม และจากมหาวิทยาลัยกับประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าจุลสารจดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่นโยบายของ 
สภามหาวิทยาลัย และมติการประชุมที่ส าคัญของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งทั้งมีเว็บไซต์ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยไปสู่ประชาคม  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

๒. การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายนอก 
 

๑๑ 



 ส่วนท่ี ๓ 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อนุมัติให้จัดตั้ง “ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558  
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามภารกิจของ 
สภามหาวิทยาลัย ดังนั้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาข้อมูลต่างๆรอบด้าน โดยได้ก าหนดกลยุทธ์
และตัวชี้วัดในการพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัย ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย โดยให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งท าหน้าที่ประสานงาน ติดตามและเชื่อมโยงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
สู่มหาวิทยาลัยและประชาคม และจากมหาวิทยาลัยกับประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย  

ส าหรับขอ้มูลส าคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีดังนี้ 

 

 
 

 
 

 มุ่งให้บริการประสานภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
          

 
  

 
 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความส าเร็จสูงสุดขององค์กร 
 
 
 

 
 

 
 

1. บริหารจัดการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 
2. ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

 
 

 
 

1. เพ่ือรองรับสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้อย่างประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัยและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๑. ปรัชญา 

๒. วิสัยทัศน์ 
 

๓. พันธกิจ 
 

๔. วัตถุประสงค ์
 



         แผนกลยุทธ์ส านกังานสภามหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2 (ฉบับปรับปรุง)                       ส่วนที่ ๓ 
                   
     

3. เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน ติดตามและเชื่อมโยงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย
และประชาคม และจากมหาวิทยาลัยกับประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 

 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ตลอดจนทิศทางและแนวโน้ม ในการพัฒนาสังคมไทย จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๑ กลยุทธ์ ดังนี้   
 

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  ด้านที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัย 
  เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางการด าเนินงานที่ 1  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการประชุมตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางการด าเนินงานที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรภายใน
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

   ด้านที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กร
อย่างมีคุณภาพ 
   เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
  แนวทางการด าเนินงานที่ 1 พัฒนาการสื่อสารโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของสภามหาวิทยาลัย 

  ด้านที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพ     
  เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมคุณภาพ 
  แนวทางการด าเนินงานที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ 
   แนวทางการด าเนินงานที่ 2 สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพ่ือเตรียมความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับหน่วยงาน 

 

๕. กลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2 (ฉบับปรับปรุง) 
 

[๑๓] 



 
ส่วนที่ ๓                                                                                                                                แผนกลยุทธ์ส านกังานสภามหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2 (ฉบบัปรับปรุง) [๑๔]                                                                                  
                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

6.  แผนผังกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕58– ๒๕๖2 (ฉบับปรับปรุง) 
 

         วิสัยทัศน์ : ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เพื่อความส าเร็จสูงสุดขององค์กร 

 บุคลากรได้รบัการพัฒนาให้มี
คุณภาพสู่ความเปน็มืออาชีพ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยมีระบบ
บริหารจัดการประชุมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ
บริหารองค์กร อย่างมคีุณภาพ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัยมี
วัฒนธรรมคุณภาพ 

 บุคลากรมีศักยภาพ มีคุณภาพชวีติ
พร้อมพัฒนาองค์กร 

ระบบบริหารจัดการประชุมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อการบริหารองค์กร 
อย่างมีคุณภาพ 

ระบบก ากบัการประกันคุณภาพ
หน่วยงาน 

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ 

ปร
ะส

ิทธ
ผิล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ  
พัฒนาบุคลากร ให้ปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบริหารจัดการ
ประชุมที่มปีระสทิธิภาพ 

ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ
บริหารองค์กร อย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพ       

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
คก์

ร  
การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ 
สมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ด ี

การพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการประชุม 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสารสนเทศ 

การสร้างวัฒนธรรมคณุภาพ 



  ส่วนท่ี ๔ 
 กลยุทธ ์เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั  
และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

 
 

 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62 (ฉบับปรับปรุง) นั้น 
มุ่งเน้นที่จะให้บรรลุการเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ ได้ก าหนดกลยุทธ์หลัก  
๑ ประการ โดยในแต่ละกลยุทธ์มีเป้าประสงค ์ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  ด้านที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 
  เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางการด าเนินงานที่ 1  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการประชุมตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางการด าเนินงานที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรภายใน
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

  ด้านที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมี
คุณภาพ 
   เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
  แนวทางการด าเนินงานที่ 1 พัฒนาการสื่อสารโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของสภามหาวิทยาลัย 
  ด้านที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ     
  เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมคุณภาพ 
  แนวทางการด าเนินงานที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ 
   แนวทางการด าเนินงานที่ 2 สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพ่ือเตรียมความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับหน่วยงาน 

 

             ส าหรับเป้าประสงค์  แนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนข้อมูล พ้ืนฐานและผู้ รับผิดชอบ 
ในการขับเคลื่อนงานในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้ 



บทที่ ๔                                                                                                                                                           แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   [16] 

 

  
  
 
 กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 ด้านที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพืน้ฐาน 
(๒๕๕8) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕68 ๒๕59 ๒๕60 ๒๕๖1 2562 

    ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมี
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 
 
 

๑. พัฒนาระบบและกลไก     
การบริหารจัดการประชุม                
เพื่อความเป็นเลิศ 

๑.  ระดับความส าเร็จ     
ของระบบริหารจัดการ
ประชุม 

ระดับ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๔ 
 
 

5 - ส า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย 
 

 2. เสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการให้แก่บุคลากร
ภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

2. จ านวนบุคลากรท่ีไดร้ับ
การพัฒนา 

คน 1 2 2 3 4 5 - ส า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย 
 

 
 ด้านที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพืน้ฐาน 
(๒๕๕9) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕64 ๒๕๖5 

  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
มีประสิทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพื่อการบริหาร
องค์กรอย่างมีคุณภาพ 
อย่างมีคุณภาพ 

๑. พัฒนาการสื่อสารโดยเน้น 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของสภามหาวิทยาลัย 

๑. ระดับความส าเร็จ         
ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

ระดับ 2 2 3 4 5 ๕ - ส า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย 
 

 
 

เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ  จ าแนกตามกลยุทธ์ 

 

 



บทที่ ๔                                                                                                                                                           แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒   [17] 
 

 

  ด้านที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ     

เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพืน้ฐาน 
(๒๕๕8) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕58 ๒๕59 ๒๕๖0 ๒๕๖1 ๒๕๖2 

   ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมี
วัฒนธรรมคุณภาพ 
 
 

๑. พัฒนาระบบและกลไก        
การประกันคุณภาพการศึกษา   
ของหน่วยงาน ให้มีคุณภาพ 
 

๑.  ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหน่วยงาน 

ระดับ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

- ส า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

๒.  สร้างเครือข่ายด้าน 
การประกันคุณภาพท้ังภายใน   
และภายนอกองค์กร             
เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้าง
คุณภาพระดับหน่วยงาน 
 
 

๑. จ านวนเครือข่าย 
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

ระดับ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ส า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



 

 ส่วนท่ี ๕ 
การควบคุม ติดตาม และก ากับให้เป็นไปตามกลยทุธ์ 

           
หลังจากการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

พ.ศ.๒๕58 – ๒๕62 (ฉบับปรับปรุง) และได้น าแผนกลยุทธ์ไปสูกการปฏิบัติแล้ว จ าเป็นต้องมีการควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในชกวง
ระยะเวลาการด าเนินการตามแผน และเป็นการผลักดันและเรกงรัดให้หนกวยงานด าเนินงานตามโครงการ/
แผนงานตกางๆให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางใน การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล ดังนี้ 

 
 

 
ตามพระราชกฤษฎีกาวกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖                              

ที่ก าหนดให้สกวนราชการต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สกวนราชการก าหนดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ได้มีการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วกาด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติใน ๔ มิติ ประกอบด้วย  
มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยแตกละมิติจะมี 
สกวนเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

 
 

 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  
ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพ 
และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นการ
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป 
ตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในหรือเรียกว่ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ   เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย “ส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้สถานศึกษา ทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก

๒. การวัดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
 

๑. การวัดผลการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 



[19]    แผนกลยุทธ์ส านกังานสภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65                                       บทที่ ๕                                                                                                                       
                                                                                                                                  

     

 

อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุกรอบ ๕ ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

 
 
 

เป็นการประเมินด้านความส าเร็จของแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงาน                
ผลการด าเนินงานตกอมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน ๓๐ วัน  
หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

 
 

 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์สู่ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการก ากับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และการตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่องโดย 

1. สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วกาด้วยการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ 
และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการขององค์กร 

๒. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและ
จัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

3. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยติดตามอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี เพ่ือทบทวน
และปรับแผนกลยุทธ์ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
          
 

๓. การติดตามและประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ 
 

๔. การก ากับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และการตรวจสอบ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

     ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 ภาคผนวก ก 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน 
   และจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 





-1- 
 

 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่ 2359/๒๕60 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------ 
 

 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม  
พ.ศ.2558 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและ 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 
  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว   ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์อภิญญา  หนูมี    รองประธาน 
 3. นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ์   กรรมการ 
 4. นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล   กรรมการ 
 5. นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน   กรรมการ 
 6. นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ    กรรมการ 
 7. นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ    กรรมการ 
 8. นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ   กรรมการ 
 9. นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์   กรรมการและเลขานุการ 
 

    สั่ง  ณ วันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕60 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
                                                               อธิการบดี 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 ภาคผนวก ข 
รายละเอียดตัวชีว้ัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 
 



       

                                                                                                                             รายละเอยีดตวัชี้วัดแผนกลยุทธ ์
 
  

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จของระบบริหารจัดการประชุม 
 

  กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ์ที ่๑  บริหารจัดการส านักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ด้านที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางการด าเนินงานที่ 1  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการประชุมตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางการด าเนินงานที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรภายใน
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
   ๑. ระดับความส าเร็จของระบบริหารจัดการประชุม 
   2. จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา 
 

มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด    
 การบริหารจัดการประชุม หมายถึง การวางระบบการด าเนินการจัดการประชุมให้มปีระสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
                  ๑. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการประชุม 
                  ๒. มีการปรับปรุงข้อบังคับ กฎหมายและแนวปฏิบัติให้ทันสมัยเอื้อต่อการท างาน 
                  ๓. มีความชัดเจนของระบบและขั้นตอนในการด าเนินงานแต่ละกลุ่มตามภารกิจของ 
สภามหาวิทยาลัย / มีความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานในกิจการ 
สภามหาวิทยาลัย 
         ๔. มีการพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการท างาน 
 

เกณฑ์การประเมิน   
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕  

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 
 ด้านที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
   เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ 
  แนวทางการด าเนินงานที่ 1 พัฒนาการสื่อสารโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ของสภามหาวิทยาลัย 
 
           



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
            

  

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 
  

ตัวช้ีวัด 
๑. ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 

            มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   
         

 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  หมายถึง การประชาสัมพันธ์ที่มีการชี้แจงและให้ความรู้ความเขาใจกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยมีการวางแผนไว ล่วงหน้าก่อนที่จะมีกิจกรรม หรือเหตุการณ ใด เพ่ือให้เกิดความ
ยอมรับ และความร่วมมือ 
 ระบบเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถือ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ ที่ประกอบด้ว ย   
ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านโครงข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์
ส าหรับเชื่อมโยงเครือข่าย  ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมส าเร็จรูป รวมถึงการให้บริการทางด้านเว็บโฮสติ้ง   
สถาบัน/หน่วยงาน ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและ
การวางแผนระดับสถาบัน/หน่วยงาน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจ    ทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมิน 
การด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน / หน่วยงาน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความ
สะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
๑. มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการประชุม 
๒. มีระบบกลไกในการด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์และระบบการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. มีช่องทางการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ในองค์กรอย่างน้อย ๑ ช่องทาง 
๔. มีการประเมินผลการท างานตามระบบและบุคลากรมีความพึงพอใจในระบบต่างๆ โดยมีระดับ

ความพึงพอใจอย่างน้อย ๓.๕๑ 
๕. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางาน 
 

เกณฑ์การประเมิน   
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 
 
 
 
 
 



    

                                                                                                                            รายละเอียดตวัชี้วัดแผนกลยุทธ ์
 
  

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหน่วยงาน  
 

           ด้านที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพ     
  เป้าประสงค์  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมคุณภาพ 
  แนวทางการด าเนินงานที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานให้มีคุณภาพ 
   แนวทางการด าเนินงานที่ 2 สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับหน่วยงาน 
 

            ตวัชี้วัด 
๑. ระบบก ากับการประกันคุณภาพหน่วยงาน 

                   ๒. จ านวนเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
 

            มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด    
                   สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน โดยมีการ
ด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 
เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อน 
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
                  ๑. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหน่วยงานให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหน่วยงาน 
                  ๒. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้ เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
                  ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหน่วยงาน 
                  ๔. น าผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
                  ๕.  น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและ 
การด าเนินงานของหน่วยงานให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 



         รายละเอยีดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ ์
            

  

 

ตัวชี้วัดที่ ๒  ระดับความส าเร็จในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
 (มบส.)  

 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด    
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เป็นเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแนะน าให้

สถาบันอุดมศึกษาน าเกณฑ์นี้มาใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
โดยมีกรอบการด าเนินงานบริหารจัดการที่มุ่งเน้น ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ การน าองค์กร  
หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
หมวดที่ ๓ การมุ่งเน้นลูกค้า  
หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  
หมวดที่ ๖ การจัดการกระบวนการ  
หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานการประกันคุณภาพเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
๓. มีการจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
๔. มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ       

และน าไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน 
๕. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕  

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

                                                                                                                            รายละเอียดตวัชี้วัดแผนกลยุทธ ์
 
  

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  จ านวนเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  แนวทางการด าเนินงานที่ 2 สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่ือเตรียมความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับหน่วยงาน 
 

 ตัวชี้วัด 
  ๑. จ านวนเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ หมายถึง ความร่วมมือในการท างานด้านการประกันคุณภาพ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับนานาชาติโดยมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัดประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมแนว
ปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือน ามาวางแผนและด าเนินงาน เป็นต้น 
 

เกณฑ์การประเมิน   
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

มีจ านวน 
๑ เครือข่าย 

มีจ านวน 
๒ เครือข่าย 

มีจ านวน 
๓ เครือข่าย 

มีจ านวน 
๔ เครือข่าย 

มีจ านวน 
๕ เครือข่าย 

 



 

  คณะผู้จัดท า  
  

 

 ที่ปรึกษา  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี  
 อาจารย์อภิญญา   หนูมี  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     

 รวบรวมข้อมูล/รูปเลม่  

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  
 ผู้ให้ข้อมูล/ภาพประกอบ  

 คณะ/ส านัก/สถาบัน 

  
 ผู้ออกแบบปก/ข้อมูลกราฟิก  

 นางสาวกฤตยา    สุวรรณไตรย์ 
 นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ 
 นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ 

   
 เผยแพร่โดย   

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     โทรศัพท์. 02-473-700 ต่อ 1018   
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