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                 การก าหนดทิศทาง ในการพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัยนั้ นต้อง ใ ห้ความส าคัญกับ 
สภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแนวโน้มการพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ประชากร สาธารณสุข ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้ด าเนินการทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
พ.ศ.๒๕64 – ๒๕68 เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการพัฒนาอันน าไปสู่การบริหารจัดการหน่วยงานในช่วง ๕ ปี  
โดยแผนยุทธศาสตร์ที่ ได้จัดท าใช้กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
พ.ศ.๒๕64 – ๒๕68 ฉบับนี้ ให้ความส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ที่ได้รวมพลัง
ร่วมกันระดมความคิด ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด รวมถึงแนวทางการด าเนินการ ในการขับเคลื่อนให้
เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานของแต่ละกลยุทธ์   
 

                 แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนส าหรับส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ในการน าไปสู่การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในช่วงเวลา ๕ ปี ขอขอบคุณ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เสียสละร่วมด าเนินการจัดท าและให้ข้อแนะน าในการจัดท าแผนในแต่ละขั้นตอนจนท าให้ 
แล้วเสร็จสมบูรณ์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
และเป็นแนวทางการด าเนินงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
                                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว) 
                                                                              รองอธิการบดี 
                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                                  
 



 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้พัฒนำแผนยุทธศำสตร์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ส ำคัญในกำรพัฒนำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จตำมพันธกิจอย่ำงมีทิศทำง โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 
อีกทั้งด ำเนินกำร บนฐำนข้อมูลรอบด้ำน เพื่อให้เกิดผลตำมวิสัยทัศน์ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์หลัก ๑ ประกำร โดยในแต่
ละกลยุทธ์มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยสู่
ควำมเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และศักยภำพเพ่ือพัฒนำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
   แนวทางการด าเนินงาน  
    พัฒนำ สนับสนุน และส่งเสริม บุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีศักยภำพ ได้รับกำรพัฒนำ
ในสำยวิชำชีพ และก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career path) สู่กำรเปลี่ยนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
   ตัวช้ีวัด  
    1. ร้อยละบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้รับกำรพัฒนำในสำยวิชำชีพ 
ตำมภำระงำน (อบรม /สัมมนำ) 

   2. ร้อยละบุคลำกรส ำนักงำนสภำมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรสื่อสำรองค์กร ทั้งภำยในและภำยนอก  
เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
  แนวทางการด าเนินงาน  
   1. พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร สำรสนเทศ และ
ผลกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยและมหำวิทยำลัยทั้งภำยในและภำยนอก 
   2. กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ของสภำมหำวิทยำลัยและ
มหำวิทยำลัย 
  ตัวช้ีวัด  
   1. จ ำนวนช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือก่อให้เกิดกำรรับรู้ของสภำ
มหำวิทยำลัย และผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
   2. จ ำนวนข่ำวที่ได้รับกำรเผยแพร่จำกส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยสู่หน่วยงำนภำยใน
และภำยนอก 
   3. ระดับผลกำรส ำรวจกำรรับรู้ข่ำวสำร (เช่น มติกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
กำรสรรหำผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ฯลฯ) ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล และงบประมำณให้มี
ประสิทธิภำพและคล่องตัว เพ่ือเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล และยึดมั่นค่ำนิยมองค์กร 
MORALITY 
   แนวทางการด าเนินงาน  
    1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลกำรประชุมระดับนโยบำย และระดับ
บริหำรมหำวิทยำลัย 



ค 
 

 

    2. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวทำงปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
ในกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้ถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
    3. พัฒนำระบบกลไกด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำมุ่งสู่มหำวิทยำลัยคุณภำพ 
ได้มำตรฐำนสำกล 
  ตัวช้ีวัด  
   1. ระดับควำมส ำเร็จของระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรประชุมร่วมกันใน
มหำวิทยำลัยที่รองรับกำรเป็น SMART University 
   2. ร้อยละของประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
   3. จ ำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ ที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงในแต่ละปี 
   4. ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำนสนับสนุน 

 

    ทั้งนี้ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้มีกระบวนกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ  และมีกำร
ก ำกับติดตำมผลกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ และก ำหนดผู้รับผิดชอบอย่ำงจริงจังอย่ำงเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
และน ำสู่กำรรำยงำนผลต่อมหำวิทยำลัยเพื่อรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำคัญ 
ในกำรปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยกิจกรรมและแนวทำงกำรท ำงำนให้เหมำะสมต่อไป 
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ค ำน ำ 
บทสรุปผูบ้ริหำร 
สำรบัญ 

 หน้ำ 
 

ก 
ข 
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ส่วนที่ ๑ บทน ำ ๑ 
 ประวัติส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำ ๑ 
 โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ๒ 
 กระบวนกำรพฒันำแผนยทุธศำสตร์ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.๒๕64 – ๒๕68 ๘ 
 กำรบริหำรจัดกำรแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยัสูก่ำรปฏิบัติ 9 
 ควำมเชื่อมโยงของแผนยทุธศำสตร์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยั 11 
   

ส่วนที่ ๒ กำรประเมินสภำพกำรณ์ปัจจุบนัของมหำวิทยำลัย ๑2 
 กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกสภำพกำรณ์ภำยใน ๑2 
 กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกสภำพกำรณ์ภำยนอก ๑3 

   
ส่วนที่ ๓ สำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ๑4 

 ปรัชญำ วสิัยทัศน์ พันธกิจ ๑4 
 วัตถุประสงค์  ๑4 
 ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัย พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8 15 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรส ำนักงำนสภำ 

                    มหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
         กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำรพัฒนำ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพเพ่ือพัฒนำส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย 

         กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรสื่อสำรองค์กร  
ทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

        กลยุทธท์ี่ 3 ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล  
และงบประมำณให้มีประสิทธิภำพและคล่องตัว เพ่ือเป็น SMART 
University มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล และยึดมั่นค่ำนิยมองค์กร 
MORALITY 

    

  แผนผังแผนยุทธศาสตรส์ านักงานสภามหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8 

17 



 
 

สารบัญ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
หน้ำ 

ส่วนที่ ๔ ส่วนที่ ๔ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

18 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 

 แนวทำงกำรด ำเนนิงำน ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพืน้ฐำน เป้ำหมำย  
และผู้รับผิดชอบ  จ ำแนกตำมกลยุทธ ์

18 
 

20 
 

   
ส่วนที่ ๕           กำรควบคุม ติดตำม และก ำกบัให้เป็นไปตำมกลยุทธ์     21 

    กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย 22 
    กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนอุดมศึกษำ 22 
    กำรติดตำมและประเมินผลตำมแผนกลยทุธ์ 22 
    กำรก ำกับกำรด ำเนนิงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ และกำรตรวจสอบเชิงนโยบำย  22 

 
ภำคผนวก 

  

       ภำคผนวก ก  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ  
       ภำคผนวก ข  รำยละเอียดตัวชี้วัด  
  

 



 

 

 ส่วนที่ ๑ 
 บทน ำ 

 
 
 
 
ชื่อหน่วยงำน  
 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
 (Office of BanSomdejchaopraya Rajabhat University Council : UCBSRU)   
  

ที่ตั้ง 
 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ   
 ชั้น ๑๔ อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์  
 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 กำรอนุมัติหลักสู ตรและอนุมัติปริญญำ  
งำนบริหำรงำนบุคคล งำนบริหำรงบประมำณเงินรำยได้ รวมทั้งสนับสนุนหำวิธกีำรเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวหน้ำ 
จึงเสนอโครงกำรจัดตั้งส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เพื่อท ำหน้ำที่รองรับและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ  
สภำมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภำพ  
 วันที่ ๒๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง
“ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” ซึ่งจะเป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับของ
สภำมหำวิทยำลัย เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของสภำมหำวิทยำลัย 

      วันที่ 28 มกรำคม พ.ศ.2559 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดพิมพ์ 
จุลสำรจดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรกำรด ำเนนิงำนของสภำมหำวิทยำลัยและ
มหำวิทยำลยัให้ประชำคมได้รับรู้ได้อย่ำงทั่วถึง 
 วันที่ ๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้เปิดตัว
เว็บไซต์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นทำงกำร ในชื่อ “http://uc.bsru.ac.th” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำร
ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อให้ประชำคมรับรู้ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน 
และข้อมูลในระดับนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย รวมถึงข้อมูลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ยังได้น ำเสนอกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ด้วย  
ภำยในเว็บไซต์ได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของสภำมหำวิทยำลัย รวมถึงก ำหนดกำรประชุม ระเบียบวำระ 
กำรประชุม และรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
 
 
 

1. ประวัติส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ    
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 ๕.๑ โครงสร้ำงองค์กร 

 
๑. โครงสร้ำงองค์กร 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
 
 

แผนภำพที่ 1 โครงสร้ำงองค์กร 
 

๒. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
   ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย และทิศทำงที่
สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด และมีฐำนะเทียบเท่ำหน่วยงำนระดับกอง อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของสภำมหำวิทยำลัย 
โดยมีเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกรองอธิกำรบดีที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งตำมค ำแนะน ำของอธิกำรบดี
เป็นผู้ ก ำกับดูแล มีหั วหน้ ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเป็นผู้บั งคับบัญชำเจ้ำหน้ำที่ ในส ำนักงำน  
สภำมหำวิทยำลัย แบ่งงำนออกเป็น 5 งำน คือ  
   ๑) งำนบริหำรงำนทั่วไป          
   ๒) งำนประชุมและเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
   3) งำนพัฒนำกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย 
   4) งำนติดตำมและประเมินผล 
   5) งำนสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิ 
   
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
(นายกสภามหาวิทยาลัย) 

รองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย 
(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

(หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

 

งานพัฒนากิจการ 
สภามหาวิทยาลยั 

 

งานประชุมและเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลยั 

 
 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

 
 

งานสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
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แผนภำพที่ 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว 

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย์ 

งานบริหารงานทั่วไป 
งานประชุมและเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย 

งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย งานติดตามและประเมินผล 

นำงสำววิลำวรรณ  ดวงลิวงษ์ นำยชยนยุช  โอภำสวิริยะกุล 
นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน 

นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ 
นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ 

นำงสำวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชำติ 
นำยจักรชัย  ตระกูลโอสถ 

งานสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
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บทบำทหน้ำที่ 
  ๑. งำนบริหำรงำนทั่วไป  

 1) ลงทะเบียนรับส่งหนังสือภำยใน และภำยนอกของมหำวิทยำลัย 
 2) ควบคุมเลขที่หนังสือส่ง/ค ำสั่ง/ประกำศ ของสภำมหำวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย 
 3) ด ำเนินกำรจัดเก็บหนังสือเวียน ค ำสั่ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ 
 4) จัดส่งหนังสือเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก 
 5) จัดท ำปฏิทินกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 

และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 6) จัดท ำแผนและค ำขอตั้งงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
 7) จัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ และครุภัณฑ์ 
 8) ตรวจสอบวัสดุคงเหลือสิ้นปีและรำยงำนให้กับมหำวิทยำลัยทรำบ 
 9) ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรเบิก-จ่ำย และควบคุมบัญชีของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
 10) จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร  
 11) จัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 
 12) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๒. งำนประชุมและเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
  1) กำรจัดประชุมระดับบริหำรมหำวิทยำลัย 
   1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) คณะกรรมกำร
บริหำร มหำวิทยำลัย (กบมส.) คณะผู้บริหำร รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี หรือตำมที่มหำวิทยำลัย
มอบหมำย 
   1.2 ประสำนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) คณะผู้บริหำร รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี หรือตำมที่
มหำวิทยำลัยมอบหมำย 
   1.3 ร่ำงและพิมพ์หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.)  
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) คณะผู้บริหำร รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย 
หรือตำมท่ีมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
  2) กำรจัดประชุมระดับนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
   2.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย และด ำเนินงำนกำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ และคณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นตำมมติสภำมหำวิทยำลัย หรือตำมที่
สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
           2.2 ประสำนกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย และด ำเนินงำนกำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและคณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นตำมมติสภำมหำวิทยำลัยหรือตำมที่สภำ
มหำวิทยำลัยมอบหมำย 
           2 .3  ร่ำงและพิม พ์หนั งสื อ เชิญ ประชุมคณ ะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลั ย 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
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มหำวิทยำลัย หรือบันทึกต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
   2.4 รวบรวมเรื่องจำกนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  
เพ่ือจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม โดยน ำประเด็นส ำคัญมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพ่ือจัดท ำควำมเห็น
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำมควำมจ ำเป็น 
   2.5 เสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย 
   2.6 จัดท ำบันทึกสรุปย่อเรื่อง พร้อมแนบระเบียบวำระกำรประชุมแต่ละเรื่อง 
   2.7 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศและค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ได้รับ                 
กำรประสำนร้องขอ และตรวจสอบ/ติดตำมขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกเจ้ำของเรื่อง 
   2.8 จัดท ำแฟ้ม/เอกสำรประกอบกำรประชุม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ดูแลกำรจัดท ำ
เอกสำรกำรประชุมให้เรียบร้อยก่อนส่งออกถึงกรรมกำร พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่ง                    
ที่เกี่ยวข้องไว้ใช้อ้ำงอิงในวันประชุม 
          2.9 ด ำเนินกำรน ำเสนอนำยกสภำมหำวิทยำลัย ลงนำมในข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกำศและค ำสั่งของสภำมหำวิทยำลัย  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   2.10 บันทึกแจ้ง/ส่ง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศและค ำสั่งที่มีผลบังคับใช้แล้ว ให้
ส ำนักงำนอธิกำรบดีแจ้งเวียนหน่วยงำนต่ำง ๆ  
   2.11 สรุปบันทึกมติที่ประชุม จัดท ำรำยงำนกำรประชุม รวมทั้งติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมมติ และประชำสัมพันธ์เผยแพร่มติที่ประชุม 
   2.12 จัดท ำท ำเนียบ/วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย และเสนอ
ต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อด ำเนินกำรให้ได้คณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้ 
    1) นำยกสภำมหำวิทยำลัย 
    2) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    3) กรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    4) อธิกำรบดี 
    5) คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 
    6) คณะกรรมกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
          2.13 ด ำเนินกำรเก่ียวกับปริญญำกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติยศ และโล่เกียรติยศ 

         2.14 จัดท ำใบประกำศเกียรติคุณให้แก่บุคลำกร นักศึกษำที่สร้ำงชื่อเสียงให้แก่
มหำวิทยำลัย  

๓. งำนพัฒนำกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย  
 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 ำฐำนข้อมูลเพื่อกำรสืบค้นมติกำรประชุมให้ทันสมัย 
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   6) จัดท ำฐำนข้อมูลมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรอ่ืนๆ เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรประชุมและเกิดควำมคล่องตัว  
ในกำรใช้งำน 
    7) บริกำรและเผยแพร่ข่ำวสำรกำรปฏิบัติงำนของสภำมหำวิทยำลัยสู่มหำวิทยำลัยและ
ประชำคม 
   8) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้มอบหมำย 
 

๔. งำนติดตำมและประเมินผล  
   ๑) ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผล 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 

แต่งตั้งขึ้น เช่น คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัย เป็นต้น   

 7) รวบรวมข้อมูลตำมตัวชี้วัดให้แก่มหำวิทยำลัย 
8) จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของส ำนักงำน

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

ของสภำมหำวิทยำลัย 
11) ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน (SAR) ของส ำนักงำน 

 สภำมหำวิทยำลัย 
   12) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำน  

สภำมหำวิทยำลัย 
   13) ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนของภำครัฐ (ITA) ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
   14) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 5. งำนสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1) กำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิสภำมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี 
คณบดี และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน/วิทยำลัย 
  2) จัดท ำประกำศฯสรรหำผู้บริหำร คณบดี และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
  3) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้บริหำร คณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน/วิทยำลัย และ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 



ส่วนที่ ๑              แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8           [๗]  
                                                                                                                                           
  

 

  4) ด ำเนินกำรเสนอเรื่องขอแต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิกำรบดี ต่อส ำนักคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เพื่อพิจำรณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งต่อไป 
  5) ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯชุดต่ำงๆ 
  6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ 

๑ นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ ประธำนกรรมกำร 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บำงเขียว ที่ปรึกษำ - 
๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิญญำ หนูมี ที่ปรึกษำ - 

๔ นำยชยนยุช   โอภำสวิริยะกุล กรรมกำร 
นบ. (นิติศาสตรบัณฑิต) 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

๕ นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน กรรมกำร 
นบ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

๖ นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ กรรมกำร 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
มหำวิทยำลัยธนบุรี 

๗ นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ กรรมกำร 
ศศ.บ (ภาษาไทย)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

๘ นำงสำวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชำติ กรรมกำร 

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ทล.บ. (เทคโนโลยีบัณฑิต)  
มหำวิทยำลัยรำชมงคลพระนคร 

 นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลวิงษ์ กรรมกำร 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
มหำวิทยำลัยธนบุรี 

 นำยจักรชัย  ตระกูลโอสถ 
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
 (การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
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ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
  ในส่วนนี้จะน ำเสนอข้อมูลพ้ืนฐำนส ำคัญของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำย้อนหลัง  6 ปี ในประเด็น ดังนี้ 

   

ตำรำงที่ ๑  ข้อมูลพ้ืนฐำนจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ 
 

ข้อมูล 
จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ 

๒๕58 ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 ๒๕62 2563 
จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำม
ประเภท (10) (7) (7) (8) (8) 

 
(8) 

    - ข้ำรำชกำร - - - - -  
    - พนักงำนมหำวิทยำลัยฯเงินแผ่นดิน - 3 4 4 4 4 
    - พนักงำนมหำวิทยำลัยฯเงินรำยได้ 10 4 3 4 4 4 

 
 
 
 

กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.๒๕64 
– ๒๕๖8 มีหลักกำรส ำคัญ  คือ กำรใช้ข้อมูลรอบด้ำน เป็นฐำนในกำรพัฒนำแผน ยุทธศำสตร์  ฯ  
และกำรร่วมคิดร่วมท ำอย่ำงเป็นระบบ ส ำหรับขั้นตอนกำรพัฒนำแผนยุทธ์ศำสตร์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖8 และกำรเชื่อมโยงสู่กำรพัฒนำแผนต่ำง ๆ มีดังนี้ 

๑.  ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯและทิศทำงกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและองค์กร 

๒.  รับฟังควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรในหน่วยงำน เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
(SWOT) ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

๓.  บุคลำกรร่วมกันเสนอควำมคิดเห็นและร่วมยก (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน 
สภำมหำวิทยำลัย 

๔. เสนอข้อมูล (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ต่อเลขำนุกำร 
สภำมหำวิทยำลัย 

๕. ประชุมระดมควำมคิดจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดท ำแผน พิจำรณำควำมสอดคล้องเหมำะสมของ (ร่ำง) แผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยและปรับปรุง ตำมข้อเสนอแนะ 

๖. ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยสู่บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้
เป็นกรอบในกำรขับเคลื่อนงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

๗. จัดท ำแผนในลักษณะต่ำงๆ อำทิ แผนพัฒนำบุคลำกร แผนบริหำรควำมเสี่ยง แผนกลยุทธ์ 
ทำงกำรเงิน แผนพัฒนำระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งก ำหนดให้มีลักษณะเป็นแผนระยะยำว ๕ ปี  
และแผนประจ ำปี อีกทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  และแผนปฏิบัติกำรงบประมำณในระดับหน่วยงำน  
เพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ดังกล่ำว 
 

๓. กระบวนกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.๒๕64 – ๒๕68  
  
และควำมเชื่อมโยงสู่กำรบริหำรจัดกำร 



ส่วนที่ ๑              แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8           [๙]  
                                                                                                                                           
  

 

 
 
 

เพ่ือควำมชัดเจนในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ฯ สู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้
ด ำเนินกำรมอบหมำยภำรกิจแก่ผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

๑.  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมอบให้บุคลำกรประจ ำหน่วยงำน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนงำนในกลยุทธ์/ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรที่ก ำหนด  โดยสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน
และเน้นกำรด ำเนินงำนที่มีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำยในลักษณะคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

๒.  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมอบให้บุคลำกรในหน่วยงำน เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละ 
กลยุทธ์ พร้อมทั้ง ให้บุคลำกรด ำเนินงำนภำยใต้กลยุทธ์ฯ และตัวชี้วัดที่ก ำหนด โดยได้จัดสรรงบประมำณ 
เพ่ื อด ำ เนิ นกำรตำมแนวทำงกำรด ำ เนิ น งำน ต่ ำงๆ  ที่ สนั บ สนุ น ให้ กลยุทธ์ ต่ ำงๆของส ำนั ก งำน 
สภำมหำวิทยำลัยด ำเนินไปสู่ควำมส ำเร็จ 

๓.  แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดตัวชี้วัดของกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจนเพ่ือกำรติดตำมผล เมื่อบุคลำกรภำยในหน่วยงำนเสนอโครงกำร/แผนงำนและผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 

๔.  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย และมีกำรผลักดันและเร่งรัดให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/แผนงำนต่ำงๆ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

๕. ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำรตำมที่
ปรำกฏในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ฯ 
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อมหำวิทยำลัย ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ภำยใน ๓๐ วัน หลังจำกสิ้นสุดไตรมำสที่ ๒ และสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 

บุคลำกรที่ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละโครงกำร/แผนงำนก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 
ตำมกลยุทธ์ฯ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนรำยงำนต่อกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน โดยด ำเนินกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ เพื่อประเมินว่ำหน่วยงำน
ด ำเนินกำรได้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลจำกกำรด ำเนินกำรนั้น สนับสนุนให้บรรลุเป้ำประสงค์ 
ของแผนกลยุทธ์มำกน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้รับจำกกำรติดตำมประเมินผลจะน ำเสนอต่อมหำวิทยำลัย  
เพ่ื อรำยงำน ให้ ท รำบถึ งปัญ หำในกำรปฏิ บั ติ งำนและใช้ เป็ นข้อมู ลป รับปรุ งวิ ธีก ำรด ำเนิ น งำน  
หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเป้ำหมำย/กิจกรรมให้ เหมำะสมสอดคล้องกับทรัพยำกรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำรต่อไป  

 

เพ่ือกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  
พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖8 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดโครงสร้ำงกำรบริหำร
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

 
 
 

๔. กำรบริหำรจัดกำรแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยสู่กำรปฏิบัต ิ



[๑๐]   แผนยุทธศาสตร์ส านกังานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8                        ส่วนที ่๑ 
           
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
 
 

 
แผนภำพที่ 3 กำรจัดโครงสร้ำงส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 

สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
(นายกสภามหาวิทยาลัย) 

รองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย 
(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

(หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเพื่อรองรับ 
และขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

 

งานพัฒนากิจการ 
สภามหาวิทยาลยั 

 

งานประชุมและเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลยั 

 
 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

 
 

งานสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 



ส่วนที่ ๑              แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ำพระยำ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8           [๑๑]  
                                                                                                                                           
  

 

ควำมเชื่อมโยงของแผนกลุยุทธ์ 
 

ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนกลุยุทธ์ 
 

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำร
จัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ 
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลยัและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร  
ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวสิัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
งบประมาณและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้น 
หลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นคา่นิยมองค์กร MORALITY 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบ
กำรบริหำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที ่๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วย
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสาร
องค์กร ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างประสิทธผิล
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที ่3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล และงบประมาณให้มปีระสิทธิภาพและคล่องตัว 
เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล 
และยึดมั่นคา่นิยมองค์กร MORALITY 

    

  ตำรำงที่ 1 ควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ฯ สู่กระบวนกำรด ำเนินกำรและกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 



 

 ส่วนที่ ๒ 
การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

           
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕64 – ๒๕68 

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 านักงานสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 
 1.5 การให้บริการของส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.6 บุคลากรส านักงานสภาสามารถปฎิบัติงานโดยใช้ระบบเอกสารการประชุมอิเล็กโทรนิกส์  

(e-meeting) ในการบริหารจัดการประชุม   
 1.7 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ปกติทุกสถานการณ์ 

 1.8 การใช้ระบบ e-Meeting ส่งผลท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดประชุมของฝ่าย
เลขานุการ ลดข้อผิดพลาด และลดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารประชุม และท่ีส าคัญผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ 
ประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกแพลตฟอร์ม (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊คและเครื่องพีซี) ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลาและไม่ต้องถือเอกสารจ านวนมากในการประชุม 

2. จุดอ่อน (Weakness : W)  
   ปัจจัยภายในที่เป็นผลลบกับส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

2.1 บุคลากรขาดโอกาสในการพัฒนางานเฉพาะด้าน 
 2.2 ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย 
 2.3 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแต่ยังไม่ครบถ้วนทุกภารกิจ 
 

๑. การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายใน 
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 2.4 การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสภามหาวิทยาลัย และข้อมูลของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยยังไม่เข้าถึงประชาคมทุกระดับ 

 2.5 ยังไม่มีแนวทางในการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

   

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ส 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  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัยและให้บริการข้ อมูลแก่หน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย   
              ๓. ด้านการท าหน้าที่ประสานงาน ติดตามและเชื่อมโยงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลัยและประชาคม และจากมหาวิทยาลัยกับประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย   ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าจุลสารจดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่นโยบายของ 
สภามหาวิทยาลัย และมติการประชุมที่ส าคัญของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งทั้งมีเว็บไซต์ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยไปสู่ประชาคม  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายนอก 
 



 ส่วนที่ ๓ 
สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตรส์ 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 าหรับข้อมูลส าคัญ 
ทั้งวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีดังนี ้

 
 

 
 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื่อความส าเร็จสูงสุดขององค์กร        

 
  

 
 
 

 ๑. สนับสนุนการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ๒. บริหาร/ด าเนินการจัดการประชุมระดับบริหาร และระดับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอย่าง               
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ติดตามการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
  ๔. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อ้างอิงแหล่งข้อมูลสารสนเทศของสภาฯ และหน่วยงานต่ างๆ                 
ของมหาวิทยาลัย 

 
 

 
 

1. เพ่ือรองรับสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้อย่างประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัยและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน  

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน ติดตามและเชื่อมโยงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย

และประชาคม และจากมหาวิทยาลัยกับประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย 
 
 

 

[๑๓] 

3. วัตถุประสงค ์
 
 
 
 

 

 

๑. วิสัยทัศน ์

๒. พันธกิจ 
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ตลอดจนทิศทางและแนวโน้ม ในการพัฒนาสังคมไทย จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๑ ยุทธศาสตร์ 3 กลยุทธ์ ดังนี้   
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารส านักงานสภามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพเพ่ือพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
   แนวทางการด าเนินงาน  
    พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนา
ในสายวิชาชีพ และก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
   ตัวช้ีวัด  
    1. ร้อยละบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ 
ตามภาระงาน (อบรม /สัมมนา) 

   2. ร้อยละบุคลากรส านักงานสภามีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและภายนอก  
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  แนวทางการด าเนินงาน  
   1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และ
ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
   2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของสภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย 
  ตัวช้ีวัด  
   1. จ านวนช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้ของสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
   2. จ านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากส านักงานสภามหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานภายใน
และภายนอก 
   3. ระดับผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯลฯ) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล และงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว เพ่ือเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กร 
MORALITY 
 
 

4. ยุทธศาสตรส์ านักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8 
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   แนวทางการด าเนินงาน  
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการประชุมระดับนโยบาย และระดับ
บริหารมหาวิทยาลัย 
    2. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
    3. พัฒนาระบบกลไกด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากล 
  ตัวช้ีวัด  
   1. ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการประชุมร่วมกันใน
มหาวิทยาลัยที่รองรับการเป็น SMART University 
   2. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
   3. จ านวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี 
   4. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน 



 
ส่วนที่ ๓                                                                             แผนยุทธศาสตร์ส านกังานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8                                                               [17]                                                                             
                          

 

5.  แผนผังแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

         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
ค์ก

ร  
การพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ 
สมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ด ี

การพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการประชุม 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสารสนเทศ 

การสร้างวัฒนธรรมคณุภาพ 



 

 

  ส่วนที่ ๔ 
 ยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

 
 

 ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕64 – ๒๕68 นั้น มุ่งเน้นที่จะให้
บรรลุการเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 1 ประการ กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์   
โดยในแต่ละกลยุทธ์มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารส านักงานสภามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และศักยภาพเพ่ือพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
   แนวทางการด าเนินงาน  
    พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม บุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนา
ในสายวิชาชีพ และก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) สู่การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
   ตัวช้ีวัด  
    1. ร้อยละบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ 
ตามภาระงาน (อบรม /สัมมนา) 

   2. ร้อยละบุคลากรส านักงานสภามีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและภายนอก  
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  แนวทางการด าเนินงาน  
   1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และ
ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
   2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของสภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย 
  ตัวช้ีวัด  
   1. จ านวนช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้ของสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
   2. จ านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากส านักงานสภามหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานภายใน
และภายนอก 
   3. ระดับผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯลฯ) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล และงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว เพ่ือเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กร 
MORALITY 
 
 



[19]                              แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕68     สว่นที่ ๔ 
                   

 

 

   แนวทางการด าเนินงาน  
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการประชุมระดับนโยบาย และระดับ
บริหารมหาวิทยาลัย 
    2. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
    3. พัฒนาระบบกลไกด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากล 
  ตัวช้ีวัด  
   1. ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการประชุมร่วมกันใน
มหาวิทยาลัยที่รองรับการเป็น SMART University 
   2. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
   3. จ านวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี 
   4. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน 
                 ส าหรับเป้าประสงค์  แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานและผู้รับผิดชอบใน
การขับเคลื่อนงานในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้ 



[๒๐]                                                     แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8                                                        สว่นที่ ๔ 

 

  
  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารส านักงานสภามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพืน้ฐาน 
(๒๕63) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕๖7 2568 

บุคลากรส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาใน
สายวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญใน
งานท่ีปฏิบัติ และก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career path) สู่การ
เปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม 
บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี
ศั ก ย ภ า พ  ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า 
ในสายวิชาชีพ และก้าวหน้าในสาย
อ า ชี พ  ( Career path)  สู่ ก า ร
เปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 

๑ ร้อยละบุคลากรส านกังาน
สภามหาวิทยาลัยได้รับการ
พัฒนาในสายวิชาชีพตาม
ภาระงาน (อบรม /สัมมนา) 
 

ร้อยละ 
 

๕๐ ๕๐ ≥๖๐ ≥๗๐ ≥๘๐ ≥๙๐ นายจักรชัย ตระกูลโอสถ 
 

  ๒ ร้อยละบุคลากรส านกังาน
สภามีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

 ๑๐ ≥๑๐ ≥๒๐ ≥๒๐ ≥๓๐ ≥๓๐ นางสาวภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ  จ าแนกตามกลยุทธ์ 

 



[๒๑]                                                     แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8                                                        สว่นที่ ๔ 

 

 
 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพืน้ฐาน 
(2563) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕67 ๒๕๖8 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและภายนอกและ
มีช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ี
สามารถสื่อสารข้อมูลจากสภา
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ และผลการด าเนินงาน
ข อ ง ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
มห า วิ ท ย า ลั ย ท้ั ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอก 

๑. จ านวนช่องทางในการ
สื่อสารข้อมูลข่ าวสารเพื่อ
ก่อให้เกิดการรับรู้ของสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

จ านวน
ช่องทาง 

 

      นางสาววรรณฤดี แสงมาศ 
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ 
 

2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
ส่ ง เ ส ริ มภ าพลั ก ษณ์ ขอ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

๒. จ านวนข่าวท่ีได้รับการ
เผยแพร่จากส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยสู่ หน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
 

จ านวน
ข่าว 

20      นางสาววรรณฤดี แสงมาศ 
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ 
 

 ๓.  ระดั บผลการส า ร วจ 
การรับรู้ข่าวสาร (เช่น มติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย การ
สรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ฯลฯ) ของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 
 

ระดับ       นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ 
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ 
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ 
นายจักรชัย ตระกูลโอสถ 

 
 
 
 



[๒๒]                                                     แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8                                                        สว่นที่ ๔ 

 

 กลยุทธ์ที ่3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบรหิารจัดการฐานข้อมูล และงบประมาณให้มีประสิทธภิาพและคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University  
  มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นค่านิยมองค์กร MORALITY 

 

เป้าประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยนับ ข้อมูลพืน้ฐาน 
(๒๕๕8) 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕๖1 2562 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมี
ระบบบริหารจัดการประชุมท่ีมี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล  
มีความพร้อมและความสามารถใน
การปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงฐาน
วิถีชีวิตใหม่ (New ormal) 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลการประชุมระดับ
นโยบาย และระดับบริหาร
มหาวิทยาลัย 
 

๑. ระดับความส าเร็จของ
ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการประชุม
ร่วมกันในมหาวิทยาลัยท่ี
รองรับการเป็น SMART 
 University 
๒. ร้อยละของประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ระดับ 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 

๔ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 

นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ 
นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ 
นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล 
นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน 

2. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และแนวทางปฏิบัติ ท่ี
เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

3. จ านวนข้อบังคับ กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงในแต่ละป ี

จ านวน ๙ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ ≥๕ นายชยนยุช โอภาสวิริยะกุล 
นางสาวกรกาญจน์ อุ่นบ้าน 
 

 3. พัฒนาระบบกลไกด้านประกัน
คุณภาพการศึกษามุ่งสู่
มหาวิทยาลัยคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

4. ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หน่วยงานสนับสนุน 

ระดับ ดี ดี ดี ดี ดี ดี นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ 
นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์ 
นายจักรชัย ตระกูลโอสถ 
 

 



 

 ส่วนที่ ๕ 
การควบคุม ติดตาม และก ากับให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 

 
 
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – 

๒๕๖๘) จัดท าขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจส าคัญในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในการเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
อนาคตที่มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา 

 

ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย 
สาระของแผนยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน ครบถ้วนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  และได้เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ และการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๘) ฉบับปรับปรุง นอกจากจะด าเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางการขับเคลื่อนที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ
แล้ว จะต้องผลักดันให้ระบบการจัดสรรงบประมาณยึดกรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดตามช่วงเวลาที่ก าหนดมีระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ และสะท้อนการ
ถ่ายทอดจากระดับแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติการ
ระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ระบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานจะต้องมีความ
สอดคล้องกัน โดยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยง สอดรับกันรวมถึงการก าหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการด าเนินการที่บูรณาการกันอย่างเหมาะสม 

 
 

 
หลังจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) และได้น าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว จ าเป็นต้องมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา  
การด าเนินการตามแผน  และเป็นการผลักดันและเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงานตามโครงการ แผนงานต่าง ๆ  
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  ดังนี้ 

 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนด 
ให้ส่วนราชการต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มีการจัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

๑. การวัดผลการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
 



[22]                      แผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8              ส่วนที่ ๕ 
                                                                                                                                  
  

 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติใน ๔ มิติ ประกอบด้วย มิติด้านประสิทธิผล มิติ
ด้านคุณภาพมิติด้านประสิทธิภาพ  มิติด้านการพัฒนาองค์กร  โดยแต่ละมิติจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย  

 
 

 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อที่ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและ
มาตรฐาน ไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ในมาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๐ ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในเพ่ือเป็นการสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในหรือเรียกว่ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)” ที่ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุกรอบ ๕ ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 
 
 
 เป็นการประเมินด้านความส าเร็จของแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏ  
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมทั้งรายงาน ผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน ๓๐ 
วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

 
 

 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์สู่ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการก ากับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และการตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่องโดย 

๒. การวัดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
 

๓. การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 

๔. การก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ 
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1. สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และ
มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการขององค์กร 

๒. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖8  

3. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยติดตามอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี เพ่ือทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ ์
 
          
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

     ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 ภาคผนวก ก 
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน 
   และจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 ภาคผนวก ข 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารส านักงานสภามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลากรให้ เป็นคนดีและคนเก่ งด้วยการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  

และศักยภาพเพื่อพัฒนาส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพตามภาระงาน (อบรม /
สัมมนา) 

2. ร้อยละบุคลากรส านักงานสภามีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพตามภาระงาน  
               (อบรม /สัมมนา) 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาด้วยการอบรม 
หรือสัมมนาเพ่ือพัฒนาในสายวิชาชีพ  
 
สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ 

 
 

= 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

× ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละบุคลากรส านักงานสภามีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ และเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
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สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ได้รับความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path) 
= 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
ความก้าวหน้า 

× ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้ของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 
2. จ านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากส านักงานสภามหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานภายในและภายนอก 
3. ระดับผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย การสรรหาผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย ฯลฯ) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ จ านวนช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้ของสภามหาวิทยาลัย 
                 และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ช่องทางในการสื่อสาร (Communication Channel) หมายถึงสื่อ (Medium) ประเภทต่าง ๆ  
ที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ใช้เป็นตัวกลางเพ่ือเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน  
ของสภามหาวิทยาลัยในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 จ านวนช่องทาง หรือจ านวนของสื่อเทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทต่าง ๆ ที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ใช้เป็นตัวกลางเพ่ือเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่จากส านักงานสภามหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานภายในและภายนอก 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ หมายถึง ผลการด าเนินการงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย  
ที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนข่าวที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของจดหมายข่าว
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย หรือในเว็บไซค์ ได้น าผลการด าเนินงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
ไปเผยแพร่สู่ประชาคม จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 ข่าว ต่อปี 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น มติการประชุมทสภามหาวิทยาลัย การสรรหาผู้บริหาร 
                 มหาวิทยาลัย ฯลฯ) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร หมายถึง ส านักงานสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด าเนินการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร เช่น มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯลฯ  
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ : 

ค่าเฉลี่ย = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน 

 
จ านวนผู้ที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 น าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการรับรู้ข่าวสาร (คะแนนเต็ม ๕) มาแปลงค่าเป็นระดับ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
คะแนนเฉลี่ย 

๑.๐๐ – ๑.๘๐ 
คะแนนเฉลี่ย 

๑.๘๑ – ๒.๖๐   
คะแนนเฉลี่ย 

๒.๖๑ – ๓.๔๐   
คะแนนเฉลี่ย 

๓.๔๑ – ๔.๒๐ 
คะแนนเฉลี่ย 

๔.๒๑ – ๕.๐๐ 
 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓   ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

                 และคล่องตัว เพื่อเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และยึดม่ัน 
                 ค่านิยมองค์กรMORALITY 

 
ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการประชุมร่วมกันในมหาวิทยาลัยที่รองรับ
การเป็น SMART University 

2. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
3. จ านวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี 

 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการประชุมร่วมกันในมหาวิทยาลัย 
               ที่รองรับการเป็น SMART University 
  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายไปสู่การเป็น Smart University อย่างเต็มรูปแบบที่ครอบคลุมการเป็น  
Smart Management มีระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารที่รองรับการเป็น Smart Management มาใช้ใน
การบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย จึงเป็นกลไกส าคัญที่น าไปสู่การเป็น Smart University 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการประชุมร่วมกันใน
มหาวิทยาลัยที่รองรับการเป็น SMART University  

๒. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการประชุมเพ่ือค้นหาระเบียบวาระการ
ประชุมของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว  

๓. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการประชุมเพ่ือใช้ในค้นหามติการประชุม
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว  

๔. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการประชุมเพ่ือใช้ในการค้นหากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว  

๕. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการประชุมเพ่ือใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ 

 
  
ตัวช้ีวัดที่ 2   ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 

การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ภาพรวมจะใช้อัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินรายจ่ายที่เบิกจ่ายของส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณของส านักงาน

สภามหาวิทยาลัย 
= 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายในรอบปีงบประมาณ 

× ๑๐๐ 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ทีส่ านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3   จ านวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ  ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและสอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ คือ ผลการประเมินระบบและกลไกในการ 
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ องค์ประกอบ และ
หลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัน สามารถให้
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ เป็นไป
ตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
เกณฑ์การประเมิน   
  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยมีเกณฑ์ 
แปลความหมายผลการประเมิน ดังนี้  ๑) คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐ คือ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
๒) คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ คือ การด าเนินงานต้องปรับปรุง ๓) คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ คือ การด าเนินงาน
ระดับพอใช้  ๔) คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ คือ การด าเนินงานระดับดี และ ๕) คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐  
คือ การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

 



 

  คณะผู้จัดท ำ  
  

 

 ที่ปรึกษำ  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี  
 อาจารย์อภิญญา   หนูมี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและสารสนเทศ 

   

 รวบรวมข้อมูล/รูปเลม่  

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  
 ผู้ให้ข้อมูล/ภำพประกอบ  

 คณะ/ส านัก/สถาบัน 

  
 ผู้ออกแบบปก/ข้อมูลกรำฟิก  

 นางสาวกฤตยา    สุวรรณไตรย์ 
 นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ 
 นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ 

   
 เผยแพร่โดย   

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

     โทรศัพท์. 02-473-700 ต่อ 1018   
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