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ค ำน ำ 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  และก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยตระหนักถึ งความส าคัญของหน่วยย่อย  
ของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  จึงได้ก าหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ส านักงาน  
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงน าระบบกลไกการประกันคุณภาพก ารศึกษา
มาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
 

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 ของ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
จัดท าส าหรับการประเมินคุณภาพภาย ในอย่ างเป็ นทางการ จึงได้ก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่ งชี้            
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้น 2 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ 
คือ องค์ประกอบการบริหารจัดการ และการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีคะแนนการประเมินตนเองเท่ากับ 5 ซ่ึงมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้น รายงานผลทั้ง 2 องค์ประกอบนี้จะเป็นภาพสะท้อนการด าเนินงานของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย สูก่ารปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพต่อไป 
 

 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว 
             รองอธิการบดี 
                     สิงหาคม 2560 
         
 

  



ข 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุปผู้บริหาร  ค 
ส่วนที่ ๑              ข้อมูลพ้ืนฐาน................................................................................................. 1 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานสภามหาวิทยาลัย 14 

 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ............................................................. 14 

 องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน......................... 24 

ส่วนที่ 3 ผลกา รประเ มิน ตน เอง  ปร ะจ า ปี กา ร ศึกษา  2 55 9 ส า นั ก งา น                   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา............................................. 

33 

   

 



ค 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ ำพระยำ ได้ด ำเนินงำนตำม            
พันธกิจที่ “มุ่ งสนับสนุนกำรด ำเนินงำ นของสภำมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ  และประสิทธิผล             
เพ่ือควำมส ำเร็จสูงสุดขององค์กร” ทั้งนี้ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนองค์กรอย่ำง
ชัดเจน โดยมีผู้บริหำรสูงสุด คือ รองอธิกำรบดี และ หัวหน้ำส ำนักงำนตำมโครงสร้ำง รวมทั้ง บุคลำกรที่ปฏิบัติ
หน้ำที่อีก จ ำนวน 7 คน 
 

 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ในปีกำรศึกษำ 2559            
ได้ด ำเนินกำรตำมองค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมิน ในองค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร 
และ องค์ประกอบที่ 2 คือ กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน โดยมีกำรเก็บข้อมูลในลักษณะของ
ปีงบประมำณ และปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่เก่ียวข้อง มีผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพ 
ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ  ผลกำรด ำเนินงำน             
ในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก (5 คะแนน) แสดงให้เห็นว่ำ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มีกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรที่ดี 
  ตัวบ่ งชี้ที่  2 .1 ระดับควำ มส ำ เร็ จของกำรบริหำ รจั ดกำ รประชุ มสภำมหำ วิทย ำลั ย               
ผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก (5 คะแนน) แสดงให้เห็นว่ำ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มีกำรบริหำร
จัดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยที่ดี และตอบสนองกับพันธกิจที่ก ำหนดไว้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศของสภำมหำวิทยำลัย ผลกำรด ำเนินงำน         
อยู่ในระดับดีมำก (5 คะแนน) แสดงให้เห็นว่ำ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มีระบบกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ
ของสภำมหำวิทยำลัยที่ดี และตอบสนองกับพันธกิจที่ก ำหนดไว้ 
 

 โดยภำพรวมของกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2558 อยู่ใ นเกณฑ์ที่ ดีมำก (5.00) แสดงให้เห็นถึงกำ รด ำเนินงำนของส ำนั กงำนสภำมหำวิทยำลั ย               
มีควำมสอดคล้องตำมพันธกิจของหน่วยงำน อันน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนที่มีคุณภำพ 



 
 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  
 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (Office of BSRU University Council)   
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (Bansomdejchaopraya Rajabhat University : BSRU)  
 
ท่ีต้ัง 
 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ   
 ชั้น ๑๔ อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์   
 เลขที่ ๑๐๖๑  ถนนอิสรภำพ  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐   
 โทร.  ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสำร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑  
 เว็บไซต์ :  http://uc.bsru.ac.th 
 
ประวัติ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็น
องค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดนโยบำย อนุมัติแผนพัฒนำกำรศึกษำ ออกกฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ 
ก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพ กำรประเมินมหำวิทยำลัย กำรอนุมัติหลักสูตรและอนุมัติป ริญญำ  
งำนบริหำรงำนบุคคล งำนบริหำรงบประมำณเงินรำยได้ รวมทั้งสนับสนุนหำวิธีกำรเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวหน้ำ 
จึงเสนอโครงกำรจัดตั้งส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เพื่อท ำหน้ำที่รองรับและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ  
สภำมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภำพ  
 วันที่ ๒๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติ จัดตั้ง
“ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” ซึ่งจะเป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับของ
สภำมหำวิทยำลัย เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของสภำมหำวิทยำลัย  
 วันที่ ๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้เปิดตัว
เว็บไซต์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นทำงกำร ในชื่อ “http://uc.bsru.ac.th” ซึ่งเป็นอีกหน่ึงช่องทำงในกำร
ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อให้ประชำคมรับรู้ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน 
และข้อมูลในระดับนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย รวมถึงข้อมูลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย  นอกจำกน้ียังได้น ำเสนอกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ด้วย  
ภำยในเว็บไซต์ได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของสภำมหำวิทยำลัย รวมถึงก ำหนดกำรประชุม ระเบียบวำระ 
กำรประชุม และรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
  วันที่ 28 มกรำคม พ.ศ.2559 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดพิมพ์  
จุลสำรจดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยและ
มหำวิทยำลัยให้ประชำคมได้รับรู้ได้อย่ำงทั่วถึง  
 
 
 

 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 
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 ๕.๑ โครงสร้างองค์กร 
 

๑. โครงสร้างองค์กร 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

 
 

๒. โครงสร้างการบริหารงาน 
   ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย และทิศทำงที่
สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด และมีฐำนะเทียบเท่ำหน่วยงำนระดับกอง อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของสภำมหำวิทยำลัย 
โดยมีเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกรองอธิกำรบดีที่สภำมหำวิทยำลัยแต่ งต้ังตำมค ำแนะน ำของอธิกำรบดี
เป็น ผู้ก ำ กับดูแล  มีหัวหน้ ำส ำนั กงำนสภำมหำ วิทย ำลั ยเป็น ผู้บั งคับบัญชำเจ้ำ หน้ ำที่ ใน ส ำ นัก งำ น  
สภำมหำวิทยำลัย แบ่งงำนออกเป็น 5 งำน คือ  
   ๑) งำนบริหำรงำนทั่วไป          
   ๒) งำนประชุม 
   3) เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย  
   4) งำนพัฒนำกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย  
   5) งำนติดตำมและประเมินผล 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(นำยกสภำมหำวิทยำลัย) 

รองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมาย 
(เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย) 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย) 

 

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน 

 

งำนติดตำมและ
ประเมินผล 

 

งำนพัฒนำกิจกำร 
สภำมหำวิทยำลัย 

 

เลขำนุกำร 
สภำมหำวิทยำลัย 

 

 

งำนบริหำร 
งำนทั่วไป 

 

 

งำนประชุม 
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บทบาทหน้าท่ี 
  ๑. งานบริหารงานท่ัวไป  

  1) ลงทะเบียนรับส่งหนังสือภำยใน/ภำยนอก มหำวิทยำลัย 
  2) ควบคุมเลขที่หนังสือส่ง/ค ำสั่ง/ประกำศของสภำมหำวิทยำลัย  และมหำวิทยำลัย 

3) ด ำเนินกำรจัดเก็บหนังสือเวียน ค ำสั่ง กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ 
4) ร่ำงและพิมพ์หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริม

กิจกำรมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย  หรือบันทึก
ต่ำงๆที่เ ก่ีย วข้อ งกับคณะกรรมกำ รสภ ำมหำวิ ทย ำลัย  คณะกรรมกำ รส่ง เสริมกิจกำรมหำ วิทย ำลั ย  
และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

5) จัดส่งหนังสือเวียนให้ผู้ทีเ่ก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอก 
6) จัดท ำปฏิทินกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 

และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 7) จัดท ำแผนและค ำขอต้ังงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

8) จัดซ้ือ/จ้ำงวัสดุครุภัณฑ์ 
9) ตรวจสอบวัสดุคงเหลือสิ้นปีและรำยงำนให้กับมหำวิทยำลัย 
10) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรเบิก-จ่ำย และควบคุมบัญชีของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
11) จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร  
12) จัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 
13) ประสำนงำนคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร

มหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 

๒. งานประชุม 
  ๑) จัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

(กบมส.) คณะผู้บริหำร รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย หรือตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย 
  ๒) ประสำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) คณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัย (กบมส.) คณะผู้บริหำร รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี หรือตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย 
 

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
  ๑) จัดประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย และด ำเนินงำนกำรจัดประชุ ม
คณะกรรมกำรสรรหำและคณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ที่แต่งต้ังขึ้นตำมมติสภำมหำวิทยำลัย  หรือตำมที่ 
สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 

  ๒)  ประสำนกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย และด ำเนินงำนกำรจั ดประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและคณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ที่แต่งต้ั งขึ้นตำมมติสภำมหำวิทยำลัยหรือตำมที่  
สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 

  ๓) รวบรวมเรื่องจำกนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือจัดท ำระเบียบ
วำระกำรประชุม โดยน ำประเด็นส ำคัญมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพ่ือจัดท ำควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำ 
ของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำมควำมจ ำเป็น 
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  ๔) เสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
  ๕) จัดท ำบันทึกสรุปย่อเรื่อง แนบระเบียบวำระกำรประชุมแต่ละเรื่อง 
  ๖) ให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศและค ำสั่ง ที่เก่ียวข้อง ตำมที่ได้รับกำรประสำน

ร้องขอ และตรวจสอบ/ติดตำมขอข้อมูลเพ่ิมเติมจำกเจ้ำของเรื่อง 
  ๗) จัดท ำแฟ้ม/เอกสำรประกอบกำรประชุม ตรวจสอบควำมถูกต้อง  ดูแลกำรจัดท ำเอกสำร 

กำรประชุมให้เรียบร้อยก่อนส่งออกถึงกรรมกำร พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ หรื อค ำสั่ง  
ที่เก่ียวข้องไว้ใช้อ้ำงอิงในวันประชุม 

  ๘) ด ำเนินกำรน ำเสนอนำยกสภำมหำวิทยำลัย ลงนำมในข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศและค ำสั่ง
ของสภำมหำวิทยำลัย  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

  ๙) บันทึกแจ้ง/ส่ง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศและค ำสั่งที่มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ส ำนักงำนอธิกำรบดี
แจ้งเวียนหน่วยงำนต่ำง ๆ  

  ๑๐)  สรุปบันทึกมติที่ประชุม จัดท ำรำยงำนกำรประชุม รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ 
และประชำสัมพันธ์เผยแพร่มติที่ประชุม 

  ๑๑)  จัดท ำท ำเนียบ/วำ ระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำ มหำวิทย ำลัย และเสนอต่อ  
สภำมหำวิทยำลัยเพ่ือด ำเนินกำรให้ได้คณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้ 

            -  นำยกสภำมหำวิทยำลัย 
            -  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
            -  กรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
            -  อธิกำรบดี 
    -  คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 
      -  คณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๑๒) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๓. งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย  
  1) จัดท ำระบบสำรสนเทศของงำนกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 

2) จัดท ำเว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนำให้มี
ประสิทธิภำพและทันสมัย 
   3) รวบรวม วิเครำะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติสภำมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
ของสภำมหำวิทยำลัย และเพ่ือกำรอ้ำงอิง 
   4) พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรประชุม เช่น web site, e-Meeting 
   5) พัฒนำระบบและจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้นมติกำรประชุมให้ทันสมัย 
   6) จัดท ำฐำนข้อมูลมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรอ่ืนๆ เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรประชุมและเกิดควำมคล่องตัว 
ในกำรใช้งำน 
    7) บริกำร และเผยแพร่ข่ ำวสำรกำรปฏิ บัติงำนของสภำมหำวิ ทยำลัย สู่มหำวิ ทยำลั ย  
และประชำคม 
   8) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๔. งานติดตามและประเมินผล  
   ๑) ประสำนงำนเก่ียวกับกำรติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย 
และรำยงำนให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบเป็นระยะ ๆ    

  ๒) เผยแพร่ผลกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย  
   ๓) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสภำมหำวิทยำลัย 
   ๔) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ

ภำยในและภำยนอก 
  ๕) จัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  
   ๖) ประสำนงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่สภำมหำวิทยำลัย 

แต่งต้ังขึ้น เช่น คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัย เป็นต้น   

 7) รวบรวมข้อมูลตำมตัวชี้วัดให้แก่มหำวิทยำลัย 
8) จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของส ำนักงำน

สภำมหำวิทยำลัย 
9) จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรประกันคุณภำพของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
10) ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร (ก.พ.ร.) ตัวชี้วัดระดับคุณภำพของกำรก ำกับดูแล

ของสภำมหำวิทยำลัย 
11) ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน (SAR) ของส ำนักงำน 

 สภำมหำวิทยำลัย 
   12) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในและกำรบริห ำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำ น  

สภำมหำวิทยำลัย 
   13) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมการประจ าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ  บำงเขียว รองอธิกำรบดี อ.ม. (ภำษำไทย)  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒) (ภำษำไทย) 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

2 อำจำรย์อภิญญำ  หนูมี ที่ปรึกษำ ศศ.ม. (บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ป.ออ. (คอมพิวเตอร์) 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป)  
สถำบันรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

3 นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
หัวหน้ำส ำนักงำน 
สภำมหำวิทยำลัย 

ศศ.บ. (ภำษำไทย)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

4 นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลิวงษ์ งำนบริหำรทั่วไป บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
มหำวิทยำลัยธนบุรี 

5 นำยชยนยุช   โอภำสวิริยะกุล งำนประชุมและเลขำนุกำร               
สภำมหำวิทยำลัย 

นบ. (นิติศำสตรบัณฑิต) 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

6 นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน งำนประชุมและเลขำนุกำร                     
สภำมหำวิทยำลัย 

นบ. (นิติศำสตรบัณฑิต)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

7 นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ งำนพัฒนำกิจกำร 
สภำมหำวิทยำลัย 

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
มหำวิทยำลัยธนบุรี 

8 นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ งำนพัฒนำกิจกำร 
สภำมหำวิทยำลัย 

ศศ.บ (ภำษำไทย)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

9 นำงสำวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชำติ งำนติดตำมและ
ประเมินผล 

ทล.บ. (เทคโนโลยีบัณฑิต)  
มหำวิทยำลัยรำชมงคลพระนคร 
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จ านวนบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 

ข้อมูล จ านนบุคลากร 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสอนและสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมประเภท (8) 
    - ข้ำรำชกำร ๑ 
    - พนักงำนมหำวิทยำลัยฯ เงินแผ่นดิน ๔ 
    - พนักงำนมหำวิทยำลัยฯ เงินรำยได้ 3 
 
งบประมาณ 
 

 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประเภทต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนในช่วง
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

โครงการ 
งบด าเนินงาน 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

โครงกำรทบทวน
นโยบำย Retreat    
ของสภำมหำวิทยำลัย 

24,0๐๐ 562,5๐๐ 4๘,๐๐๐ - 634,500 

โครงกำรจัดประชุม
ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย 

5,570,9๐๐ 161.065 610,980 ๑55,๐๐๐ 6,497,945 

โครงกำรจัดท ำจุลสำร
จดหมำยข่ำว 

- - ๗5,๐๐๐ - ๗5,๐๐๐ 

รวม 5,594,900 723,565 733,980 ๑55,๐๐๐ 7,207,445 

 
ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม พ.ศ.2560 
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นโยบายด้านการประกันคุณภาพของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
  

นโยบำยของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย คือ กำรรองรับและสนับสนุนภำรกิจของสภำมหำวิทยำลัย  
ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศของสภำมหำวิทยำลัย           
โดยให้บริกำรข้อมูลแก่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งท ำหน้ำที่ปร ะสำนงำน ติดตำม
และเชื่อมโยงนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัยสู่มหำวิทยำลัยและประชำคม และจำกมหำวิทยำลัยกับประชำคมสู่
สภำมหำวิทยำลัย โดยบุคลำกรทุ กคนมีส่วนร่วมและปฏิบัติ ตำมระบบคุณภำพที่วำงไว้อย่ำงต่อเนื่อ ง              
เพ่ือให้ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย บรรลุตำมนโยบำยดังกล่ ำว ผู้บริหำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย             
ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ผู้บริหำร ส ำนักงำนสภำมหำวิทย ำลัย ต้องรับผิดชอบต่อระบบกำ รประกันคุณภำ พ  
กำรปฏิบัติงำน 

2. บุคลำกรทุกคนต้องรับผิดชอบต่อคุณภำพในกำรบริกำรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
และปฏิบัติตำมระเบียบที่ประกำศใช้ในทุกกระบวนกำรที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภำพของกำรบริกำรอย่ำง
เคร่งครัด 

3. ระเบียบปฏิบัติงำนทุกกระบวนกำร จะได้รับกำรจัดเก็บรักษำและทบทวนปรับปรุงให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 

4. กำรอบรมให้บุคลำกรทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยคุณภำพจะรับกำรปฏิบัติงำนทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อมจำกผู้บริหำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ระบบกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ใช้ระบบ  Input – 

Output (IPO) มำอธิบำยกระบวนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย โดยก ำหนดตัวบ่งชี้ คุณภำพ
ย่อยแต่ละระบบที่มีผลกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรที่สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำร ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลลัพธ์ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย คือ ควำมพึงพอใจ

ของผู้ใ ช้บ ริกำ ร โดยพิจ ำรณำ จำกปัจ จัยน ำเข้ำ  ไ ด้แ ก่ วิ สัยทัศน์ พันธ กิจ  วัตถุป ระสงค์  บุ คลำ กร  

ปัจจัยน าเข้า 
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลลัพธ์ 
Output 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

Customer Satisfaction 
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และงบประมำณ และสภำพแวดล้อม ในส่วนกระบวนกำร ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกลไกกำรประกันคุณภำพ ซ่ึงมีควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่ำงๆ ได้แสดงให้เห็นรูปแบบ 
(Model) ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
วัตถุประสงค์ของการรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 

1. เพ่ือวิเครำะห์และประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงำน  รวมทั้ง กำรวิเครำะห์ภำวะ
คุกคำมและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของบุคลำกร และกำรพัฒนำคุณภำพของกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย 

2. เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

3.เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรในด้ำนกำรจัดประชุมและกำรสืบค้นข้อมูล
สำรสนเทศ กำรประชุมเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

4.เพ่ือก ำกับดูแล ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนสภำมหำ วิทยำ ลัยให้ มีคุณภำพและสอดคล้อง กับพันธกิจของส ำ นักงำ นสภำ มหำวิ ทยำลั ย  
อย่ำงต่อเนื่อง 

5. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันและไว้วำงใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน และน ำข้อมูลข่ำวสำรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า 
 

 

 วิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ 

 ระบบบุคลำกร 

 ระบบงบประมำณ 

 สภำพส่ิงแวดล้อม 

กระบวนการด าเนินงานของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

 ระบบพัฒนำและปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรจัดประชุม 

 ระบบพัฒนำและปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 

 ระบบพัฒนำกำรสืบค้นข้อมูล
สำรสนเทศ 

 ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ 

-  

ผลลัพธ์ 
 
 

 กำรจัดกำรประชุมท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

 กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
ท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ 
ทันสมัย 
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เป้าหมายและผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ที่เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีควำมส ำคัญในกำรผลิตบัณฑิตของสถำบันให้มีคุณภำพสอดคล้องตำมปรัชญำของมหำวิทยำลัย  

2. มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำง มี
ประสิทธิภำพ 

3. ท ำให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับทั้งภำยในและภำยนอก

สถำบัน 
5. ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจจำกกำรที่ได้ใช้บริกำรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 
ระบบการประกันคุณภาพและองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้น ำปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรและผลลั พธ์ ( Input-Process-Output) 
มำอธิบำยกระบวนกำรกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ซ่ึงเน้นให้มีกำรพัฒนำกลไกส่งเสริม
(Quality Enhancement) ระบบข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และกำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control) 
โดยก ำหนดองค์ประกอบคุณภำพ (Framework) และมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย           
2 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ 
 

  องค์ประกอบท่ี 1   การบริหารจัดการ 
       ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กำรบริหำรเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 
 

  องค์ประกอบท่ี 2   การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
       ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
       ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   ระบบกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศของสภำมหำวิทยำลัย 
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ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ การด าเนินงานปรับปรุง/พัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
1. ควรจัดกำรควำมรู้  (KM) เก่ียวกับกำรประชุมเพ่ือเป็น
แบบอย่ำงที่ดีต่อไป 

๑. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีกำรไปศึกษำดูงำน 
ด้ำนกำรจัดกำรประชุมที่ดี ของมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ และ
น ำแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบท
ของหน่วยงำน ดังต่อไปนี้ 
1.1 มีกำรประชุมเพ่ือระดมควำมคิดเห็นของบุคลำกร 
ในหน่วยงำนในด้ำนกำรจัดกำรประชุม 
1.2 มีกำรสังเครำะห์แนวปฏิบัติเรื่องกำรจัดกำรประชุม 
1.3 มีกำรสร้ำงนวัตกรรมโดยจัดท ำเป็นคู่มือกำรจัดกำร
ประชุมของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และมีกำรจัดท ำ
แบบฟอร์มกำรท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม 

1.4 มีกำรน ำคู่มือกำรจัดกำรประชุม และแบบฟอร์ม 
กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมเผยแพร่ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

๒. ควรจัดท ำ คู่มือกำรประชุ ม โดย มีรำ ยละเอียดต่ำงๆ 
เก่ี ย วกับกำ รประชุ ม กำร จดร ำ ยงำ นประชุม รวมถึ ง
รำยละเอียดต่ำงๆ  เช่น กำรจัดที่นั่ ง กำรจัดท ำป้ำยชื่ อ 
อำหำร เครื่องด่ืม โดยจัดท ำขึ้นเว็บไซต์ 

๒. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีกำรปรับปรุงคู่มือกำรจัด
ประชุม โดยเพ่ิมเติมรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบถ้วน มีกำร
จัดท ำแบบฟอร์มกำรท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  
โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ เพ่ือให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ สำมำรถสืบค้นข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

๓. ควรมีกำรศึกษำดูงำนที่หลำกหลำยสถำ บัน เพ่ือกำ ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรพัฒนำยิ่งขึ้น 

๓. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้มีกำรไปศึกษำดูงำน 
ด้ำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนสภำมหำวิทยำลัย  
จำกมหำวิทยำลัยอ่ืน เช่น 1) กำรใช้เทคโนโลยี
ประกอบกำรจัดกำรประชุม 2) กำรจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 3) แนวทำงกำรจัดกำร
ประชุมที่ดี เป็นต้น อีกทั้งยังมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พร้อมกับน ำมำปรับประยุกต์ใช้ เพ่ือกำรพัฒนำต่อไป 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ การด าเนินงานปรับปรุง/พัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๔. กำรจัดกำรประชุมควรมีกำรเตรียมพร้อมเป็น 3 ระยะ คือ 
ก่อนกำรประชุม – กำรจัดระเบียบวำระขณะประชุม – 
อำหำร เครื่องด่ืม ยำนพำหนะ หลังประชุม – กำรก ำกับ
ติดตำม  

๔. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรประชุมทั้ง ๓ ระยะ คือ  

๑) ก่อนกำรประชุมมีกำรจัดท ำ/ตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรประชุม มีกำรโทรยืนยันวัน เวลำ และ
สถำนที่ในกำรจัดกำรประชุม พร้อมยืนยันกำรเดินทำงมำ
เข้ำร่วมประชุมแก่คณะกรรมกำรที่จะเข้ำร่วมกำรประชุม 
เป็นต้น  
๒) ขณะกำรประชุมมีกำรสังเกตควำมพร้อมของสื่อ/
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรประชุม มีกำรสังเกตพร้อมบริกำร
เครื่องด่ืมให้แก่คณะกรรมกำร  เป็นต้น  

๓) หลังกำรประชุมมีกำรกับกับติดตำมมติที่ประชุมให้มี
ควำมถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็ว พร้อมในกำรเผยแพร่
มติที่ประชุมย่อไม่เกิน ๗ วัน 

๕. ควรมีกำรวิเครำะห์ในส่ วนของกำรใช้งบประมำ ณ 
โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำให้มำกที่สุด 

๕. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้มีกำรวิเครำะห์ในส่วน
ของกำรใช้งบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ ในกำรจัด
โครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 
1) โครงกำรจัดประชุมของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  

2) มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 87.87 

3) โครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของ
สภำมหำวิทยำลัยมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 98.10 

4) โครงกำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำน
ของสภำมหำวิทยำลัยนเรศวร มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 68.31 
5) โครงกำรจัดท ำจุลสำรจดหมำยข่ำวสภำมหำวิทยำลัย 

6) มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 77.14 

โดยปรำกฏข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นอยู่ในส่วนประกอบของ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

6. ควรมีกำ ร วิเคร ำ ะห์ ตน เอง ในส่วนของภำ ระหน้ ำ ที่  
(บทบำทหลัก บทบำทรอง) เพ่ือสะท้อนกำรท ำงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๖. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร โดยมีกำรวิเครำะห์ตนเองในส่วนของ
ภำระหน้ำที่ตำมบทบำทหลัก และบทบำทรองของ
บุคลำกรแต่ละบุคคล เพ่ือกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ การด าเนินงานปรับปรุง/พัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๗. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองควรกระท ำอย่ำง
รอบคอบ ควรมีกำรพิสูจน์อักษร เนื่องจำกเป็นหน่วยงำน 
ที่ท ำหน้ำที่เก่ียวกับเอกสำรกำรประชุมของสภำมหำวิทยำลัย
ถือเป็นหน่วยงำนส ำคัญที่คว รเป็นแบบอย่ ำงของกำรใช้
ภำษำไทยให้ถูกต้อง 

๗. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีกำรตรวจพิสูจน์อักษร 
ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง/กำรท ำเอกสำร
ประกอบกำรประชุม โดยให้บุคลำกรของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยช่วยกันทบทวน/ตรวจพิสูจน์อักษรอย่ำงน้อย 
๓ คน ก่อนกำรท ำรูปเล่ม/น ำส่งเผยแพร่ต่อไป 

๘. ควร มีกำ รสอบถำ มเชิ งลึกจ ำกคณะกร รมกำรส ภำ
มหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำที่เป็นรูปธรรมมำกขึ้น 

8. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีกำรสอบถำมเชิงลึกจำก
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย โดยใช้แบบสัมภำษณ์
ปลำยเปิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่หลำกหลำยด้ำน และ
น ำมำพัฒนำปรับปรุงใช้ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัยให้เป็นไปในทิศทำงที่ดีขึ้น สรุปได้
ดังต่อไปนี้ 
1) กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยใน
ปัจจุบันเป็นอย่ำงไร 

- กำรให้บริกำรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยใน
ภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก เป็นที่ชื่นชมของคณะกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัย 

- กำรประสำนงำนระหว่ำงผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงำน
ต่ำงๆเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 

- กำรท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม/มติย่อ/รำยงำนกำร
ประชุม ถูกต้องและครบถ้วน 

2) ภำพอนำคตในกำรด ำเนินกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย ควรเป็นอย่ำงไร 

- ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยควรท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำง
ในกำรประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกท่ำน  

หำกคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยต้องกำรเรื่องใด
จะต้องประสำนมำยังส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  

- คณำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัยต้องรู้บริบทและเข้ำใจ
หน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยและ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยและบุคคลภำยนอกควรมี
มุมมองส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยในภำพลักษณ์ที่ดี 

3) ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยควรมีกำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงไร 
- ระบบกำรจัดเก็บเอกสำรภำยในห้องส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยไม่เรียบร้อย  

ผลจำกำรสัมภำษณ์ดังกล่ำว ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
จะน ำมำปรับปรุงเพ่ือพัฒนำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ต่อไป 
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องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ 
 

 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจั ดกำรเรียนกำรสอนที่จะต้อง                  
ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรท ำงำนของ              
ส ำนัก/สถำบัน และบัณฑิตวิทยำลัย ให้มีประสิทธิภำพ ทุกหน่วยงำนจึงจะต้องบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ            
ให้มีคุณภำพ เช่น ทรัพยำกรบุคคล ระบบฐำนข้อมูล กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง            
และกำรบริหำรทรัพยำกรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
(Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนกำร 
การเก็บข้อมูล  ปีงบประมำณ (1 ตุลำคม 25๕9 ถึง 30 กันยำยน 2560) เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 1–3 
  ปีกำรศึกษำ (1 มิถุนำยน 25๕9 ถึง 31 กรกฎำคม 2560) เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 4–7 
    
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 

ส ำนัก/สถำบัน และบัณฑิตวิทยำลัย จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย ตลอดจนมีกำรบริหำร ทั้งด้ำนบุคลำกร  กำรเงิน  
ควำมเสี่ยงและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักให้บรรลุ 
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๑ พัฒนำแผนกลยุทธ์ จำ กผลกำ ร

วิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
ส ำนัก /สถำ บัน และพัฒนำไปสู่
แ ผนกลยุ ทธ์ ท ำ งกำ ร เ งินแล ะ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบ
เวลำเพ่ือให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้
และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ 

    ส ำนักงำนสภำ มหำวิทยำลัย มีกำรทบทวนแผนกลยุทธ์
ส ำนักงำ นสภำมหำวิทย ำลัย จ ำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT  
กับวิสัยทัศน์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และพัฒนำไปสู่
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบ
เวลำ เพ่ือให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ 
ซ่ึงได้ด ำเนินกำรดังนี้  

1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
นโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยได้ยึดตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และบริบทของมหำวิทยำลัย ซ่ึงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง – จุดอ่อน/  

ส่วนท่ี ๒  
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

อุปสรรค/โอกำส ตำมหลัก SWOT โดยปรำกฏข้อมูลดังกล่ำว
ข้ำงต้นอยู่ในส่วนประกอบของแผนกลยุทธ์ส ำนักงำน 

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๒. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดใน
กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 2) ข้อมูลทำงกำรเงิน
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 3) แผนงบประมำณส ำนักงำน 
สภำมหำวิทยำลัยเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน  

๓. มีกำ รจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำ ปี งบประมำ ณ  
พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยและภำรกิจของหน่วยงำนซ่ึงสอดคล้องกับบริบท
ของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน  
      ๔. มีกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  พ.ศ.2560
ระดับหน่วยงำนไปสู่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  เพ่ือให้ทุกคน
รับทรำบและปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน 

๕. มีกำรทบทวน/ก ำหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีครบทุกภำรกิจของหน่วยงำน  

๖. มีตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและค่ำเป้ำหมำย
ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

๗. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุก
ภำรกิจ  

๘. มีกำรประเมินผลกำ รด ำเนินงำ นตำมตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน 

จ านวน
ตัวชี้วัด
ตามแผน 

ความส าเร็จ
ตาม

เป้าหมาย 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

1.  ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรบริหำรจัดกำรประชุม  

3 3  

2. จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับ
กำรพัฒนำ 

2 3  

3. ระดับควำมส ำเร็จใน
กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

3 3  

4. ระบบก ำกับกำรประกัน
คุณภำพหน่วยงำน  

3 3  

5. จ ำนวนเครือข่ำยด้ำน
ประกันคุณภำพของ
หน่วยงำน 

2 3  

(UC 1.1-01) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๒ ด ำ เนิ นกำร วิเคร ำะห์ข้ อมูลทำ ง

กำ รเ งินที่ป ระกอบไปด้วย  กำ ร
วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย  เพ่ือวิเครำะห์
ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรจัดกำร 
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจ  

    ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์
ข้อมูลทำงกำรเงิน โดยใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรองค์กร (ERP) มำช่วยในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย 
มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินดังกล่ำวมำน ำเสนอและวิเครำะห์
ควำมคุ้มค่ำและประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน  
มีกำรจัดท ำแผนกลยุ ทธ์ทำงกำรเงินในกำรจัดท ำโครงกำ ร 
ของหน่วยงำน 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน ประจ ำ พ.ศ.2560
สรุปไ ด้ว่ำ กำร ใช้จ่ ำยงบประมำณของ โครงกำร จัดประชุ ม 
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 97.60 โครงกำร
สัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัย มี
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คิดเป็น
ร้ อยละ 96.40 โคร งกำ ร จั ดท ำ จุ ลสำ ร จดหมำ ยข่ ำ ว 
สภำมหำวิทยำลัยมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 
      จำกกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย สรุป ได้ว่ำ ส ำนั กงำนสภำมหำวิทยำลั ย
สำมำรถเบิก – จ่ำย งบประมำณเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด
แสดงถึงควำมมีประสิทธิภำพทำงกำรเงินและสำมำรถด ำเนิน
โครงกำรทุกโครงกำรได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ 
    ข้อมูลทำงกำรเงินของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้รับกำร
ตรวจสอบทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ภำยใต้กำรดูแล 
ของกองนโยบำยและแผนและกองคลัง มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพ่ือติดตำมกำรใช้เงิน และน ำข้อมูลมำ
วำงแผนในกำรขอรับงบประมำณเพ่ิมขึ้นในปีงบประมำณต่อไป 
 (UC 1.1-0๒) 

๓ ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และ
ระบุปั จจัย เสี่ยงที่ เกิ ดจำกปัจจั ย
ภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำน
ตำ มพันธ กิจ ของสถำ บันและให้
ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 

    ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ เกิด
จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของสถำบันและให้ระดับควำมเสี่ยง
ลดลงจำกเดิม โดยส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำร 
ดังนี้ 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 
กลยุทธ์ 

ปัจจัยเส่ียง ก่อนด ำเนินกำร หลังด  ำเนินกำร 
ภำยใน ภำยนอก คะแนนควำม

เส่ียง 
ระดับ กิจกรรม/

โครงกำร 
คะแนนควำม

เส่ียง 
ระดับ 

 
ด ้าน ก ล
ยุท ธ ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำของเรื่อง
หรือ
หน่วยงำนไม่
ปฏิบัต ิตำม
กรอบเวลำที่
ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค วบค ุมโดย
วิธ ีก าร 
ค วบค ุม 
(Treat) 
- ท ำควำม
เข้ำใจกับ
ผู้บริหำร 
- ก ำหนด
กรอบ
ระยะเวลำกำร
ส่งวำระ             
กำรประชุมให้
ชัดเจน 
- ขอควำม
ร่วมมือในกำร
ปฏิบัต ิงำนกับ
หน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4/สูง 
(สถำนะก
ำรด ำเนิน 
กำร  = 
H)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ้าน
ก ารเงิน  

มีกำร
เปล่ียนแปลง
นโยบำยกำร
จัดกำร
ประชุมจำก
แผนและ
งบประมำณ
ที่ต ั้งไว้ 

- 3 3 ค วบค ุมโดย
วิธ ีก าร 
ค วบค ุม 
(Treat) 
- ของบ 
ประมำณ
สนับสนุนจำก
ส่วน 
กลำงเพิ่ม 
เต ิม 
- รับโอน
บุคลำกรหรือ
รับสมัคร
บุคลำกรฝ่ำย
กำรเงินเพิ่ม
เพื่อให้เพียงพอ
ต่อปริมำณงำน 

2 2/น้อย 
(สถำนะก
ำรด ำเนิน 
กำร  = 
H)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนกำร
ด ำเนิน 
งำน 

1. ระบบ
รักษำควำม
ปลอดภัยยัง
ไม่เข้มงวด
เท่ำที่ควร 
2. ลิฟท์ค ้ำง
บ่อยครั้งเมื่อ
เกิดไฟดับ/ไฟ
ตก 

- 3 3 ค วบค ุมโดย
วิธ ีก าร  
โอน                  
ค วามเสี่ยง 
(transfer) ให้
กองอำคำร
สถำนที่และ
ส่ิงแวดล้อม                 
เป็นผู้ควบคุม 
- ส ำรวจด้ำน
อำคำรและ
สถำนที่ หำกมี
ควำมเสียหำย
ให้มีกำรแจ้ง
ซ่อมทันที 
- สร้ำง
จิตส ำนึกที่ด ี
ให้กับทุกคน 
 

3 3/ปำน
กลำง 
(สถำนะ 
กำร
ด ำเนิน 
กำร  = 
O)  

 

ด้ำนกำร
ด ำเนิน 
งำน 

1 หน่วยงำน
ต่ำงๆทั้ง
ภำยใน/
ภำยนอกไม่
ทรำบถึง
บทบำทหน้ำที่
ของส ำนักงำน
สภำ
มหำวิทยำลัย 
2. เว็บไซต์ยัง
ไม่เป็นที่รู้จัก
ของ
หน่วยงำน 

- 4 4 ค วบค ุมโดย
วิธ ีก าร 
ค วบค ุม 
(Treat) 
ค วบ คุ ม โด ย
เ พิ่ ม ช่ อ ง
ท ำ ง ก ำ ร
ประชำสัมพัน ธ์
หน่วยงำนโด ย
จัดท ำจดหมำย
ข่ ำ ว แ ล ะ
เ ผย แพ ร่ ม ต ิ
กำ ร ป ร ะ ชุ ม
ผ่ำนทำงระบ บ 
e-Doc 
 

1 1/น้อย
มำก
(สถำนะ 
กำร
ด ำเนิน 
กำร  = 
H)  
 

       โดยปรำกฏข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นอยู่ในส่วนประกอบของ
กำรควบคุมภำยในและแผนบริหำรควำมเสี่ยงปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ (UC 1.1-0๓) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๔ บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล

อย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำ ร  
ที่อธิ บ ำ ยกำ รด ำเนิ น งำนอย่ ำ ง 
ชัดเจน 

    ส ำ นั ก ง ำ นสภำ มหำ วิ ทย ำ ลั ย บริ ห ำ ร งำ น ด้ วยหลั ก           
ธรรมำภิบำล 10 ประกำร ที่อธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
ดังนี้ 

1. หลั กป ระ สิท ธิผล ( Effectiveness) ส ำ นั ก ง ำ น 
สภำมหำวิทยำลัยร ำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีพันธกิจ  
ในกำ ร จั ดกำ รประชุ มสภำ มหำ วิ ทย ำลั ย  และเผย แพร่
ประชำสัมพันธ์นโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย ซ่ึงส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำ ลัยมีแผนปฏิบัติกำร เพ่ือด ำเนินโครงกำรรองรั บ  
พันธกิจ และมีกำรสรุปผลโครงกำรอันเป็นประสิทธิผลที่ส ำ คัญ
ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

2. หลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( Efficiency) ส ำ นั ก ง ำ น 
สภำมหำวิทยำลัยได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรประชุม เพ่ือเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยและเพ่ิมควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรสืบค้นข้อมูลต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดประชุม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ยึดหลักตอบสนองในกำร
บริหำรงำน โดยจัดท ำมติย่อภำยหลังกำรประชุมไม่เกิน 3 วัน
และจัดท ำรูปเล่มกำรประชุมส่งให้คณะกรรมกำรภำยใน 7 วัน 
โดยได้ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด อีกทั้งยังสร้ำงควำม
เชื่อม่ันและไว้วำงใจต่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้มีส่วนร่วม
ในกำรประชุม 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) บุคลำกร
ภำยในส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินงำนโดยยึดหลัก
ควำมรับผิ ดชอบต่อหน้ำที่ใน กำรปฏิบัติ งำนตำมเป้ำหมำ ย  
ที่ก ำหนดไว้ 
    5. หลักความโปร่งใส (Transparency) กำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยแต่ละครั้งจะมีกำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุมตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เรื่อง อัตรำกำร
เบิกจ่ำยเบี้ยประชุมและมีเอกสำรส ำหรับลงชื่อผู้ที่ เข้ำร่วมกำร
ประชุมเพ่ือแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุม 
และน ำรูปเล่มกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม มติที่ประชุมโดย
ย่อ ตำรำงก ำหนดกำรประชุมและอ่ืนๆ เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซด์
เพ่ือให้คณะกรรมกำรบุคลำกรภำยในและภำยนอกเข้ำถึงได้ 
ทุกสถำนที่ทุกเวลำ 
    6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) บุคลำกรภำยใน
ส ำ นั ก งำ นส ภำ ม หำ วิ ทย ำ ลั ย มีส่ วน ร่ วมใ นก ำ ร เ สน อ 
ควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
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ประกอบกับร่วมแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในกำรประชุม 
    7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) สภำ
มหำวิทยำลั ยรำชภัฏบ้ำ นสมเด็จเจ้ ำพระยำได้ยึดหลักกำ ร
กระจ ำยอ ำ นำจในกำรบริหำ รจัดกำรบุคลำกร  โดย มีกำ ร
มอบหมำยให้อ ำนำจบุคลำกรด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำงๆ เช่น 
กำรมอบหมำยจำกหัวหน้ำส ำนักงำนให้บุคลำกรเข้ำร่วมประชุม
แทน เป็นต้น 
    8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้มีกำรอนุมัติ กฎ ระเบียบ ค ำสั่ง และ
ข้อบังคับต่ำงๆ เพ่ือที่จะให้เกิดควำมทันสมัยและประสิทธิภำพ
ในกำรบังคับใช้กฎหมำย ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของประชำคม 
โดยยินยอมพร้อมใจยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่ำงเสมอภำคและ 
เป็นธรรม 
    9. หลักความ เสมอภาค ( Equity) ส ำ นัก งำนสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดท ำเว็บไซ ต์
ข้ อ มูลข่ ำ วสำ ร ต่ำ งๆของส ำ นั ก งำ น สภำ มหำ วิ ทย ำ ลั ย  
เพ่ือ ก่อให้เ กิดประโยชน์ทั้ งบุคลำ กรภำย ในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยได้อย่ำงเสมอภำค 
    10. ห ลักมุ่ ง เ น้นฉั นทาม ติ ( Consensus Oriented) 
บุคลำกรในส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีข้อตกลงร่วมกันในเรื่อง
กำรท ำงำน โดยก ำหนดภำระงำนของแต่ละคนอย่ำงชัดเจน  
มีกำรอภิปรำยรับฟังควำมคิดเห็นเพ่ือหำข้อตกลงร่วมกันในกำร
ท ำงำน (UC 1.1-04) 

๕ มีแนวปฏิบัติที่ ดีจำกควำมรู้ที่ มีอยู่
ใ น ตั ว บุ ค ค ล  ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี
ประสบกำรณ์ตรง เพ่ือแหล่งเรียนรู้
อ่ื น ๆ  ต ำ ม ป ร ะ เ ด็ น ค ว ำ ม รู้  
อย่ ำ ง น้ อ ยค รอ บค ลุ ม พัน ธ กิ จ 
ของหน่วยงำนข้อใดข้อหนึ่ง จัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบโดยถ่ำยทอดออกมำ
เป็น ลำ ยลั กษณ์อักษรและน ำมำ 
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

    ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมุ่งพัฒนำบุคลำกรและหน่วยงำน
ให้เป็นองค์กรยุคใหม่ที่ทันสมัย มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกเพ่ือให้
สำมำรถสนับสนุนภำ รกิจ ของสภำมหำ วิทยำลั ยและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อภำรกิจมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดไว้  และมีแนวปฏิบัติ
ที่ดีจำกควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ มีประสบกำรณ์
ตรง เพ่ือแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ตำมประเด็นควำมรู้  ที่ครอบคลุม 
พันธกิจของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ             
โ ดยถ่ ำ ย ทอดออก มำ เป็ น ลำ ยลั กษ ณ์อักษรแ ละน ำ ม ำ             
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง ดังนี้ 

1. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินโครงกำรศึกษำดู
งำนแลกเปลี่ย นเรียน รู้ก ำร บริห ำร จัดกำร ส ำ นักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนและ
สร้ำ งเครือข่ำยของส ำ นัก งำน  และน ำกลับมำพัฒนำ และ
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
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รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (UC 1.1-0๕) 
2. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำร  

2.1 ระดมควำมคิดเห็นของบุคลำกรในหน่วยงำนในด้ำน 
กำรจัดกำรประชุม 
2.2 สังเครำะห์แนวปฏิบัติเรื่องกำรจัดกำรประชุม 
2.3 สร้ำงนวัตกรรมโดยจัดท ำเป็นคู่มือกำรจัดกำรประชุมของ
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และมีกำรจัดท ำแบบฟอร์มกำรท ำ
เอกสำรประกอบกำรประชุม 
2.4 มีกำ รน ำ คู่ มือกำ ร จั ดกำ รประชุ ม  และแบบฟอร์ ม 
กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
(UC 1.1-0๖) 

3. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้จัดท ำเว็บไซต์ส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรรวบรวมข่ำวสำร 
กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ค ำสั่งรำยงำนกำรประชุม  
มติกำรประชุม รำยชื่อคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ วำระกำรด ำรง
ต ำ แหน่ งของคณะกร รมกำรชุ ด ต่ำ งๆ ที่ ส ำ นั ก งำ นสภำ
มหำวิทยำลัยดูแล และเรื่องอ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้องกับกำรประชุม  
เพ่ือเป็นแหล่งในกำรสืบค้นข้อมูล ข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ เก่ียวข้องกับ
กำรประชุมของมหำวิทยำลัยและมีกำรเผยแพร่ข้อมูล  KM  
ของหน่วยงำนให้ประชำคมได้รับทรำ บและน ำไปใช้ เป็ น  
แนวปฏิบัติ (UC 1.1-0๗) 

4. ส ำนักงำนสภำ มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำจดหมำยข่ำ ว
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ ข่ำวสำร 
ด้ำ นกำร ศึกษำ มติที่ป ร ะชุ มของสภำ มหำวิ ทยำ ลัย  กำ ร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และเป็นสื่อสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัย กับคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
บุคลำกรและนิสิตนักศึกษำทั้งภำยใน - นอกมหำวิทยำลัย  
(UC 1.1-0๘) 

5. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้จัดท ำแบบเสนอเรื่อง 
เพ่ือบรรจุเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมเพ่ือให้ ทุกหน่วยงำน 
ได้ด ำเนินกำรจัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน (UC 1.1-0๙) 

 6. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้จัดท ำแบบประเมินควำม
พึงพอใ จของผู้ รั บบริ ก ำ ร ผ่ ำ น ทำ ง เว็ บ ไซ ต์ส ำ นั ก งำ น  
สภำมหำวิทยำลัย เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (UC 1.1-๑๐)  
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๖ ก ำกับติดตำมผลกำ รด ำเนินงำ น

ตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำ
บุคลำกรในส ำนัก/สถำบัน   

    ส ำ นั ก ง ำ น สภ ำ ม หำ วิ ท ย ำ ลั ย มีก ำ ร ก ำ กับ ติด ตำ ม                
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร
ในส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

๑. มีกำ ร จั ดปร ะชุ มกำ รบริ ห ำ ร งำ นส ำ นั ก งำ นสภ ำ
มหำวิทยำลัย เพ่ือก ำกับ ติดตำม ผลกำรกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกร  

๒. มีกำรก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง
รำยบุคคล เพ่ือเป็นกำรวำงแผนพัฒนำรำยบุคคล ซ่ึงจะช่วยให้
เกิดกำรพัฒนำศักยภำพทั้งในปัจจุ บันและอนำ คต เ พ่ือให้
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ง่ำยขึ้น 

๓.  มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
โดยส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำ  เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม และตรงตำมควำมต้องกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

๔. มีกำรก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนมีกำรจัดท ำแฟ้มละสม
ผลงำ น เ พ่ือประเ มินผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำตนเอง  
ปีละ 2 ครั้ง   

๕. มีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพของตนเอง และน ำควำมรู้กลับมำประยุกต์ใช้
ในกำรท ำงำน ปัจ จุบันมีบุคลำกรที่ก ำ ลังศึกษำต่อในระดับ
ปริญญำโท จ ำนวน ๓ คน (UC 1.1-๑๑) 

๗ ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำ ยในตำมระบบและ
กลไกที่เหมำะสม และสอดคล้องกับ
พันธ กิจของหน่วย งำน  ด้วยกำ ร
ควบคุมคุณภำพ กำรตร วจสอบ
คุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 
ร วมทั้ ง  น ำ ผลกำ รประเ มินม ำ
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

    ส ำนักงำนสภำมหำ วิทยำลัย มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำ ร
ประกัน คุณภำพกำ ร ศึกษำ ภำ ย ในตำ มระบบและกลไก 
ที่ เหมำ ะสม และสอดคล้ อ ง กับ พันธ กิจ ของหน่ วย งำ น  
ด้วยกำ รควบคุมคุณภำ พ กำ รตร วจสอบคุณภำ พ และ 
กำรประเมินคุณภำพ รวมทั้ง  น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ดังนี้  

๑. มีกำรควบคุมคุณภำพโดยใช้ระบบกลไกกำรประกัน
คุณภำ พภำ ย ในที่ เหมำ ะส มและสอดคล้ อง กับ พันธ กิ จ 
ของส ำนักงำนฯ คือ กำรบริหำรจัดกำรประชุมและกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร โดยใช้ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ตำ มระบบและแนวทำ งที่ มหำ วิทย ำลั ยก ำ หนด ยึ ดตำ ม
อง ค์ ปร ะกอ บ คุ ณภ ำ พ กำ รป ระเ มิน คุณ ภำ พ ภ ำ ย ใ น
ระดับอุดมศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
เป็นหลัก เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบที่ก ำหนด (UC 1.1-๑๒) 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๒. มี ก ำ ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ ำ พ โ ด ย จั ด ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และมีกำรส่งผู้แทนส ำนักงำนฯ 
เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ฝ่ำยปฏิบัติกำรเชิงรุกของมหำวิทยำลัย  เพ่ือศึกษำแนวทำง 
ในกำรเรียนรู้ และทรำบถึงควำมเคลื่อนไหวในเรื่องกำรประกัน
คุณภำพของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือน ำมำใช้ในกำรประกันคุณภำพ
ของส ำนักงำนฯ (UC 1.1-๑๓)  

๓. มีก ำ ร ต ร ว จส อ บ คุ ณภ ำ พโ ดย ส ำ นั ก ง ำ น ส ภ ำ
มหำวิทยำลัย ได้มีกำรประชุมภำยในหน่วยงำนเพ่ือมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพศึกษำภำยในที่เหมำะสม 
รวมทั้ง มีกำรติดตำมและตรวจสอบงำนตำมตัวบ่ งชี้ ต่ำงๆ  
และก ำหนดให้เป็นภำระงำนของบุคลำกรทุกคนที่ต้องปฏิบัติ 
(UC 1.1-๑๔)  
     4. มีกำรประเมินคุณภำพโดยคณะกรรมกำรตรวจประกัน
คุณภำพของหน่วยงำน และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย  (UC 1.1-๑5)  

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 – 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 - 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
มีกำรด ำเนินกำร ๖ ข้อ มีกำรด ำเนินกำร ๗ ข้อ ๕ คะแนน  บรรลุ 

  ไม่บรรลุ 
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รายการเอกสารอ้างอิง 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
UC 1.1-01 แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย, แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC 1.1-02 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
UC 1.1-03 แผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC 1.1-04 กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
UC 1.1-05 โครงกำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ศิลปำกร 
UC 1.1-0๖ คู่มือกำรจัดประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC 1.1-0๗ เว็บไซต์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC 1.1-0๘ จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC 1.1-0๙ แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม 
UC 1.1-๑0 แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนสภำ

มหำวิทยำลัย 
UC 1.1-๑๑ แผนกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC 1.1-๑๒ คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับส ำนัก/สถำบัน/บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย

รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
UC 1.1-๑๓ รูปเล่มกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำฝ่ำยปฏิบัติกำรเชิงรุก 

ของมหำวิทยำลัย 
UC 1.1-๑๔ รำยงำนกำรประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย วำระกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
UC 1.1-๑5 ค ำสั่งคณะกรรมกำรตรวจประกันคุณภำพของหน่วยงำน และค ำสั่งคณะกรรมกำร

ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย   
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องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินงานตามพันธกจิของหน่วยงาน 
 

 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่จะต้องก ำหนด
กรอบหรือขอบเขตกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน กำรก ำหนดพันธกิจ สำมำรถท ำได้โดย น ำภำรกิจหรือหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ แต่ละข้อที่หน่วยงำนได้รับมอบหมำยต้ังแต่แรกก่อต้ังมำเป็นแนวทำง ทั้งนี้  จะต้องก ำหนด             
ให้ชัดเจนว่ำพันธกิจแต่ละข้อมีควำมหมำยครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน และแต่ละข้อมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เกิดผลกำรเปลี่ยนแปลงควบคู่กับมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล                
ในกำรบริหำรจัดกำรสู่คุณภำพ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนกำร 
การเก็บข้อมูล ปีกำรศึกษำ (๑ สิงหำคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 

 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีภำรกิจในกำรรองรับและสนับสนุนกิจกำรของสภำมหำวิทยำลัย  
โดยด ำเนินกำรจัดกำรประชุม ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุม รวมทั้ง ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวก 
เพ่ือเชื่อมโยงถ่ำยทอดนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัยสู่ประชำคม โดยส ำรวจจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรน ำมำปรับปรุงเพ่ือพัฒนำต่อไป 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๑ มีระบบกลไกกำ รบริ หำ รจัดกำ ร

ประชุม 
    ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรประชุม
ดังแผนภำพที่ปรำกฏ 

 
และได้จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรประชุม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและเพ่ือให้กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงเป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ (UC ๒.1-01)  
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ข้อ   เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๒ มีกำ รด ำเนิน กำ รจั ดกำรประชุ ม 

ที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับ ส ำ นั ก งำ นสภ ำ
มหำวิทยำลัย 

    ส ำนักงำนสภำมหำวิ ทยำลัย มีกำรด ำเนิ นกำรจัดกำรประชุ ม 
ที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

๑. จัดกำรประชุ มสภำมหำวิ ทย ำลัย  และคณะกรรมกำ ร 
ที่เ ก่ี ย วข้ อ ง  และไ ด้จั ดส่ ง วำ ร ะกำ รประชุ มให้กร รมกำ รสภำ
มหำวิทยำลัยศึกษำล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมโดยเฉลี่ย 7 วันท ำกำร  
(UC ๒.๑-02) 

๒. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีกำรแจ้งมติสภำมหำวิทยำลัย 
ให้อธิกำรบดีและแจ้งเวียนหน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบ และเก็บเป็นข้อมูล
อ้ำงอิงทุกครั้งหลังจำกกำรประชุม (UC ๒.๑-03) 

๓. ส ำ นั ก ง ำ นสภำ มหำ วิ ทย ำ ลั ย มีกำ ร จั ดท ำ ร ำ ย งำ น             
กำรประชุมเพ่ือรับรองรำยงำนกำรประชุมในกำรประชุมครำวถัดไป 
(UC ๒.๑-04) 

๔. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีกำรเผยแพร่สรุปมติที่ประชุม
สภำมหำวิทยำลัยให้ประชำคมภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ได้รับทรำบผ่ำนทำงระบบ e-Document และในรูปของจดหมำยข่ำว             
มีกำรประสำนงำนบริหำร ข่ำวสำรสภำมหำวิทยำลัย ผ่ำนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยhttp://uc.bsru.ac.th เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรต่อสำธำรณชนและน ำไปใช้ประโยชน์ (UC ๒.๑-05) 

๕. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้จัดท ำคู่มือกำรจัดประชุม  
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน (UC ๒.๑-06)  

๓ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ เ ข้ ำ ร่ วมประ ชุ ม โด ย มีร ะดั บ
คะแนนไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑  
จำกคะแนนเต็ม ๕  

    ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้มีกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร  (ออนไลน์ ) เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร อำทิ คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  คณะกรรมกำร
ติดตำ ม ตร วจสอบ  และประเ มินผลงำ นของมหำ วิ ทย ำ ลั ย 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
มหำ วิทยำ ลัย  โ ดย เริ่ มประเมินควำมพึงพอใจของผู้ รับบริ กำ ร 
(ออนไลน์) ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภำคม – 31 กรกฎำคม พ.ศ.2560  
ผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำร มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำ ก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.17)  
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ข้อ   เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  ตำรำงแสดงควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ประเด ็นการประเมิน N   ระด ับความ 
พึงพอใจ 

ด้านการบริหารจัดการประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๑. ควำมเหมำะสมของจ ำนวนเอกสำรและวำระ
กำรประชุม 

93 ๔.19 มำก 

๒. ควำมถูกต้องและควำมรวดเร็วในกำรจัดท ำ
มติกำรประชุม/รำยงำนกำรประชุม  

93 ๔.19 มำก 

๓. กำรให้ค ำแนะน ำ กำรสืบค้นข้อมูล และกำร
ตอบประเด็นข้อซักถำม 

93 ๔.11 มำก 

๔. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุม 93 ๔.10 มำก 

๕. กำรประสำนงำน/บริกำร/กำรอ ำนวยควำม
สะดวกต่ำง ๆ ของเจ้ำหน้ำที่ 

93 ๔.๓1 มำก 

๖. ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรประชุม
โดยภำพรวม 

93 ๔.28 มำก 

๗. ควำมพึงพอใจในกำรจัดอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืมส ำหรับกำรประชุม 

93 4.26 มำก 

รวม 93  ๔.21  มาก  

ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ/นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

๑. ฐำนข้อมูล/เว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย 

93 ๔.12 มำก 

๒. จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมี
ควำมน่ำสนใจ ถูกต้อง ทันสมัย 

93 ๔.1๒ มำก 

๓. กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรในกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์กิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 

93 ๔.08 มำก 

๔. กำรด ำเนินกำรเวียนแจ้งเอกสำรทำงระบบ e-
Document ได้รวดเร็วทันเวลำ  

93 ๔.09 มำก 

๕. กำรจัดส่งมติกำรประชุมให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

93 ๔.13 มำก 

๖. ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรข้อมูล
สำรสนเทศ/นโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย
โดยภำพรวม 

93 ๔.19 มำก 

รวม 93  ๔.12 มาก  

รวมทั้งส้ิน 93  ๔.17  มาก  

    จำกตำรำงพบว่ำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย ๔.17)  (UC ๒.๑-0๗) 

๔ มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจไป ใช้ในกำ ร วำงแผนและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป 

    ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรประชุมของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
พบว่ำผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 
4.17)  ซ่ึ งส ำ นั กงำ นสภำมหำวิ ทยำ ลั ย ไ ด้น ำ ผลกำ รประเ มิน 
ควำมพึงพอใจไปใช้ในกำรวำงแผนและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปี
ถัดไป โดยมีกำรจัดประชุมระดมควำมคิดเพ่ือวำงแผนในกำรให้บริกำร
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
๑. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชำคม
รับทรำบข้อมูลของสภำมหำวิทยำลัย 
๒. เพ่ิมข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรศึกษำและที่เก่ียวกับสภำมหำวิทยำลัย
ทำงเว็บไซต์ 
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ข้อ   เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
  ๓. ควรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ประชุมของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยทุก 6 เดือน 
๔. ควรตรวจสอบและปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งำน 
๕. ควรพิจำรณำเลือกอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมให้เหมำะสม
กับประเภทของผู้รับบริกำร เช่น กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร 
อำจำรย์  โดยค ำนึงถึงวัยวุฒิของผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 
 (UC ๒.๑-0๘) 

๕ มีแ นว ทำ งป ฏิ บั ติ ที่ ดี จ ำ กก ำ ร
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรประชุม 

    ส ำนั กงำนสภำมหำ วิทย ำลั ยไ ด้จั ดท ำโครงกำ รศึกษำดูงำ น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วันที่ 16 มิถุน ำยน 25๖๐ ณ มหำวิทย ำลัย ศิลปำกร  
เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
(UC๒.๑-0๙) และจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM)  
ได้เป็นแนวปฏิบัติ ได้แก่ 
1. ระบบ e-Meeting เพ่ือใช้ในกำรประชุม 
2. มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
3. มีกำรจัดเก็บเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ 
4. ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
(UC๒.๑-10) 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

มีกำรด ำเนินกำร ๔ ข้อ มีกำรด ำเนินกำร ๕ ข้อ ๕ คะแนน 
 บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
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รายการเอกสารอ้างอิง 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
UC ๒.1-01 คู่มือกำรจัดประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC ๒.๑-02 หนังสือเชิญประชุมสภำมหำวิทยำลัยและเล่มระเบียบวำระกำรประชุม 

สภำมหำวิทยำลัย 
UC ๒.๑-03 มติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยโดยย่อ 
UC ๒.๑-04 รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
UC ๒.๑-05 เว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC ๒.๑-06 คู่มือกำรจัดประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC ๒.๑-0๗ สรุปแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
UC ๒.๑-0๘ รำยงำนกำรประชุมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC ๒.๑-0๙ โครงกำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย

ศิลปำกร 
UC ๒.๑-๑0 สรุปรำยงำนผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนกำร 
การเก็บข้อมูล ปีกำรศึกษำ (๑ สิงหำคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 

 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีภำรกิจในกำรรองรับและสนับสนุนกิจกำรของสภำมหำวิทยำลัย  
เพ่ือเป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศของสภำมหำวิทยำลัย และให้บริกำรข้อมูลแก่หน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกำรสภำมหำวิทยำลัย  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๑ มีกำ ร จั ดท ำ ร ะบบกำ รสื บ ค้ นข้ อ มู ล

สำรสนเทศของสภำมหำวิทยำลัย 
    ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุม
และวำงแผนกำ รจั ดท ำ ฐำ นข้ อ มูลอิ เล็ กทรอนิ กส์  
เพ่ือกำรสืบค้นสำรสนเทศบริกำรแก่หน่วยงำนทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยจัดในรูปแบบเว็บไซต์และ
จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย (UC 2.2-01)   

๒ มีฐ ำ น ข้ อ มู ล เ พ่ื อก ำ ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
สำ ร สน เท ศข อง สภำ มห ำ วิ ทย ำ ลั ย                      
ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย 

    ส ำ นั ก ง ำ น ส ภ ำ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย มี ฐ ำ น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศบริกำร 
แก่หน่วย งำนทั้งภ ำยในและภำ ยนอกมหำวิทยำลั ย            
โดยจัดท ำเว็บไซต์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือเป็น
ศูนย์กลำงในกำรรวบรวมประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
กิจ กร รมของส ำ นั ก งำ นสภำมห ำ วิทย ำ ลั ย ข้ อ มูล 
ด้ำนกฎหมำย ได้แก่  
1) กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง ข้อมูลกำรประชุม  
2) ระเบียบวำระกำรประชุม  
3) รำยงำนกำรประชุม  
4) มติกำรประชุม รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย  
5)  ร ำ ยชื่ อและ ประ วั ติคณ ะกร รมกำ รชุ ด ต่ำ ง ๆ  
ที่ส ำ นั กงำ นสภำ มหำ วิ ทยำ ลั ย ดูแลและเรื่ อง อ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับกำรประชุม เพ่ือเป็นแหล่งในกำรสืบค้น
ข้อ มูล  ข่ำ วสำ ร ต่ำ งๆ ที่ เ ก่ี ย วข้ อง กับกำรประชุ ม 
ของมหำวิทยำ ลัย สำ มำ รถเผยแพร่ ข้อ มูลข่ ำวสำ ร  
ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย  และรวดเร็ ว เพ่ือรองรั บ 
กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  
    ซ่ึงจะเห็นได้จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในด้ำน
ฐำนข้อมูล/เว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลั ย 
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
(คะแนนเฉลี่ย ๔.12)  (UC 2.2-02)  

๓ มีจ ดหมำ ยข่ ำวของสภำ มหำวิ ทย ำลั ย           
เพ่ือ เผยแพร่สู่ หน่ วย งำ นภำ ย ในและ
ภำยนอก 

    ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้จัดท ำจดหมำยข่ำว
ส ำ นั ก งำ นสภำ มหำวิ ทย ำลั ย เป็นปร ะจ ำ ทุ กเ ดือน         
เพ่ือเป็ นแหล่ งเผยแพร่ข้อ มูล ข่ ำวสำร  มติที่ ประชุ ม 
ของสภำ มหำ วิ ทย ำ ลัย  กิ จ กรรม/ โคร งกำ ร  และ 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือเป็น
สื่ อสั ม พัน ธ์ อัน ดี ร ะหว่ ำ งส ภำ ม หำ วิ ท ย ำ ลั ย  กั บ 
คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย บุคลำกร และนิสิตนักศึกษำ
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย (UC 2.2-03)   

๔ มีก ำ รป ร ะ เ มิ น ค วำ ม พึง พ อ ใจ ข อ ง
ผู้รับบริกำร โดยมีระดับคะแนนไม่น้อย
กว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕  

    ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้จัดท ำแบบประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ รับบริ กำร ในด้ำนกำรเผยแพร่
ประชำ สัมพัน ธ์ข้อมูลสำรสนเทศ/นโยบำยของสภำ
มหำวิทยำลัย ซ่ึงจะเห็นได้จำกผลกำรประเมินควำม 
พึงพอใจ ใน ด้ำ นกำ รเผยแพร่ปร ะชำสั มพันธ์ ข้อ มูล
สำรสนเทศ/ นโยบำยของสภำมหำวิทย ำลัย มีควำ ม 
พึงพอใจในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.12)  อำทิ  
1) จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีควำ ม
น่ำสนใจ ถูกต้อง ทันสมัย มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
(คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.12)     
2) กำรด ำเนินกำรเวียนแจ้งเอกสำรทำงระบบ  
e-Document ได้ร วด เร็วทัน เวลำ  มีควำมพึงพอใจ 
ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.09)    
3) กำ รจั ดส่งมติกำ รประชุ มให้กับหน่วย งำ นต่ำงๆ  
อย่ำงสม่ ำเสมอ ผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรมีควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.13)  
    ซ่ึงจะท ำให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมำเพ่ือใช้ในกำรวำงแผน
และปรับปรุงกำรให้บริกำรในครั้งต่อไป (UC 2.2-04)  

๕ มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ไป ใช้ ในก ำ ร ว ำ งแผ นแล ะปรั บปรุ ง 
กำรด ำเนินงำนในปีถัดไป 

    ส ำ นั กงำ นสภำ มหำ วิ ทยำ ลั ย ไ ด้จัดท ำ สรุ ปผล              
กำ รประเมินควำ มพึงพอ ใจ  ใน ด้ำ นกำร เผยแพร่
ประชำ สัมพัน ธ์ข้อมูลสำรสนเทศ/นโยบำยของสภำ
มหำวิ ทยำ ลั ย ซ่ึ งมีควำ มพึงพอใจอยู่ใ น ระดับมำ ก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.12)   เพ่ือให้กำรประเมินควำมพึงพอใจ
ครั้งต่อไปได้ระดับมำกที่สุด ส ำนักงำนสภำฯ จึงมีกำรน ำ
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไปใช้ในกำรวำงแผน และ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป  โดยมีกำรจัดประชุม
ระดมควำมคิดเพ่ือวำงแผนในกำรให้บริกำร ด้ำนกำร
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ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ/นโยบำยของ
สภำมหำวิทยำลัย ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
๑. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้
ประชำคมรับทรำบข้อมูลของสภำมหำวิทยำลัย 
๒. เพ่ิมข้อ มูลข่ำวสำรด้ำนกำร ศึกษำ และที่เ ก่ียวกับ 
สภำมหำวิทยำลัยทำงเว็บไซต์ 
๓. ควรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในด้ำนกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ/นโยบำยของ
สภำมหำวิทยำลัย ทุก 6 เดือน 
 (UC 2.2-0๕) 

๖ มีแนวทำงปฏิบั ติที่ ดีส ำหรับกำร จัดท ำ
ระบบสำรสนเทศของสภำมหำวิทยำลัย 

    ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินโครงกำรศึกษำ 
ดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน  
สภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร และได้มีกำรจัดกำรประชุม
ระดมควำมคิดท ำ ให้ ไ ด้แนวปฏิ บัติ  ใน ด้ำนกำร ใช้
เทคโนโลยีมำเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและลด
ปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรที่สิ้นเปลือง คือ กำรใช้ อุปกรณ์ 
Tablet ในกำ รบร รจุ กฎ ร ะเบี ยบ  ข้ อบั งคับ  ของ
มหำวิทยำลัย ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในระหว่ำ ง 
กำรประชุม และกำรส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมทำง  
E-mail ให้คณะกรรมกำรพิจำณำล่วงหน้ำ (UC 2.2-06)  

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๑ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๒ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๓ – ๔ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๕ ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

๖ ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนน กำรบรรลุเป้ำหมำย 

มีกำรด ำเนินกำร 4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร ๕ ข้อ 5 คะแนน 
 บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
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รายการเอกสารอ้างอิง 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
UC ๒.๒-01 รำยงำนกำรประชุมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC ๒.๒-02 เว็บไซต์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC ๒.๒-03 จดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC ๒.๒-04 สรุปแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
UC ๒.๒-05 รำยงำนกำรประชุมกำรบริหำรงำนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
UC ๒.๒-0๖ สรุปรำยงำนผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
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ตาราง ส.1 : ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน ผลลัพธ์ 
 

คะแนน
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กำรบริหำรเพ่ือกำรก ำกับติดตำม
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 

6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียองค์ประกอบท่ี 1  5/1 5.00  
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
บริหำรจัดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ระบบกำรสืบค้นข้อมูล
สำรสนเทศของสภำมหำวิทยำลัย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียองค์ประกอบท่ี 2  10/2 5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉล่ียตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 1 - 2  
(จ านวน 3 ตัวบ่งชี้)  

15/3 5.00 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓  
ผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ตาราง ส.2 วิเคราะห์ผลการประเมินของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้อ 
                ปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51–5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1               
กำรบริหำรจัดกำร 

1 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2           
กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ
ของหน่วยงำน 

2 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 3 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก ดีมาก - ดีมาก  
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 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มีกำรวิเครำะห์ในเชิงคุณภำพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำใน
องค์ประกอบที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร และองค์ประกอบที่ ๒ กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน ดังนี้ 
 

องค์ประกอบท่ี ๑ 
การบริหารจัดการ 

ประเด็น 

จุดเด่น ๑. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเป็นหน่วยงำนที่ขึ้นตรงกับสภำมหำวิทยำลัยจึงสำมำรถ
บริหำรจัดกำรงำนได้อย่ำงคล่องตัว 

๒. บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจทุกด้ำนของส ำนักงำน 
สภำมหำวิทยำลัย  

จุดที่ควรพัฒนำ ๑. บุคลำกรขำดโอกำสในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
๒. ควรมีกำรตรวจสอบ/ซ่อมบ ำรุง อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ให้มีควำมทันสมัยและ

พร้อมใช้งำน 
 
 

องค์ประกอบท่ี ๒  
การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ประเด็น 

จุดเด่น ๑. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรประชุม โดยกำรจัดท ำรูปเล่มกำรประชุม
ในรูปแบบกระดำษไปพร้อมกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ใช้ Tablet ให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำ เพ่ือเป็นกำรลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำเล่มประชุม และเป็นกำรเพ่ิมควำม
สะดวกในกำรสืบค้นข้อมูลต่ำงๆ เก่ียวกับกำรประชุม 

๒. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีเว็บไซต์เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลใน
กำรรวบรวม จัดเก็บ และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่
เก่ียวข้องกับกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรไปยังหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

๓. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีจดหมำยข่ำวที่น ำเสนอข้อมูล
ควำมเคลื่อนไหว 
ของกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือเผยแพร่ไปยังหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

๔. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีกำรจัดท ำแบบประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (ออนไลน์) เพ่ือควำมสะดวก 
รวดเร็วในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 
 

จุดที่ควรพัฒนำ ๑. ควรมีกำรเพ่ิมพ้ืนที่ในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศให้มำก
ขึ้น เพ่ือรองรับปริมำณของข้อมูลที่ทันสมัย 
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รายชื่อคณะกรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งและสังกัด ต าแหน่งผู้ประเมิน 

1. รศ.ดวงพร  หัชชะวำนิช 
 

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ประธำนกรรมกำร 

2. อ. ดร.ญำณิฐำ  หลิมวัฒนำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
กรรมกำรภำยนอก 

3. อ. ดร.เพ็ญพร  ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

กรรมกำรภำยใน 

4. อ. สุพิชฌำย์  นพวงศ์ ณ อยุธยำ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำภำษำไทย  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วันจันทร์ท่ี 28 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. บุคลำกรประจ ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และผู้ที่เก่ียวข้องพร้อมกันที่ห้องประชุม 

คณะกรรมกำรตรวจประเมินประชุมวำงแผนและตรวจประเมิน 
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. รองอธิกำรบดีกล่ำวต้อนรับ และแนะน ำบุคลำกรในส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมิน

ตนเอง 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประธำนคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำแจ้งวัตถุประสงค์กำรประเมิน แนะน ำ
คณะกรรมกำรประเมิน แจ้งรำยชื่อผู้ประเมินประจ ำองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตรวจสอบ พิจำรณำรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR) 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำรำยงำนผลกำรประเมินด้วยวำจำ  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน 
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ตารางก าหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ตัวบ่งชี้ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
องค์ประกอบท่ี ๑ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ  
๑. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ

ส ำนัก/สถำบัน และพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพ่ือให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้
และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ 

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ 
นำงสำววิลำวรรณ  ดวงลิวงษ์ 

๒. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วย  
กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย เพ่ือวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำร
จัดกำร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ 
นำงสำววิลำวรรณ  ดวงลิวงษ์ 

๓. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ
สถำบันและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ 
นำงสำวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชำติ 
นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน 

๔. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร  
ที่อธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ 
นำยชยนยุช   โอภำสวิริยะกุล 
นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน 

๕. มีแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง เพ่ือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตำมประเด็นควำมรู้  
อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงำนข้อใดข้อหนึ่งจัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบโดยถ่ำยทอดออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและ 
น ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ 
นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ  
นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ 

๖. ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำ
บุคลำกรในส ำนัก/สถำบัน   

นำยชยนยุช   โอภำสวิริยะกุล 
นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ 

๗. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและ
กลไกที่เหมำะสม และสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงำน ด้วยกำร
ควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 
รวมทั้งน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์
นำงสำวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชำติ 
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องค์ประกอบท่ี ๒ การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑. มีระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรประชุม นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ 

นำยชยนยุช   โอภำสวิริยะกุล 
นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน 

๒. มีกำรด ำเนิน กำรจัดกำรประชุมที่ เก่ี ยวข้องกับส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย 

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ 
นำยชยนยุช   โอภำสวิริยะกุล 
นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน 

๓. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ เข้ำร่วมประชุม โดยมีระดับ
คะแนนไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕  

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ 
นำยชยนยุช   โอภำสวิริยะกุล 
นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน 

๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไปใช้ในกำรวำงแผนและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป 

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ 
นำยชยนยุช   โอภำสวิริยะกุล 
นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน 

๕. มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีจำกกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรประชุม นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ 
นำยชยนยุช   โอภำสวิริยะกุล 
นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน 

องค์ประกอบท่ี ๒ การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย 
๑. มีแผนกำ รจัดท ำร ะบบกำ รสืบค้นข้ อมูลสำ รสนเทศของสภำ

มหำวิทยำลัย 
นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์
นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ  
นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ 

๒. มีฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศของสภำมหำวิทยำลัย 
ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย 

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์
นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ  
นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ 

๓. มีจดหมำยข่ำวของสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือเผยแพร่สู่หน่วยงำน
ภำยในและภำยนอก 

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์
นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ  
นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ 

๔. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยมีระดับคะแนน
ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕  

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์
นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ  
นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ 

๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจไปใช้ในกำรวำงแผนและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป 

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์
นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ  
นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ 

๖. มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีส ำหรับกำรจัดท ำ ระบบสำรสนเทศของสภำ
มหำวิทยำลัย 

นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์
นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ  
นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ 
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