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แผนกลยุทธ์ของสํานักงานสภามหาวทิยาลยั 

1.ความนํา 

หลงัจากการการปรับเปลี-ยนหน่วยงานจากส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ มหาวิทยาลยั

กาํลงัจะมีหน่วยงานใหม่ที-จดัตั@งขึ@นตามมาตรา 9 ของ พระราชบญัญติั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

ภายใต้ชื-อ “สํานักงานสภามหาวิทยาลัย” เพื-อรับผิดชอบจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย สืบค้นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาของสภาฯ สนบัสนุนการทาํงานของสภาและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที-สภาฯ แต่งตั@งขึ@น 

เช่น กรรมการดา้นวิชาการ งานบุคคล การเงินและทรัพยสิ์น ติดตามและประเมินผลงานเชิงนโยบาย จดัทาํ

รายงานการดาํเนินงาน การประเมินผลการปฏิบติังานของ มหาวิทยาลยัและผูบ้ริหาร รวมทั@งถ่ายทอดนโยบาย

ของสภาฯ สู่มหาวทิยาลยัและประชาคม และจากมหาวทิยาลยัและประชาคมสู่สภามหาวทิยาลยั โดยขณะนี@กาํลงั

รอการประกาศจดัตั@งอยา่งเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา  

ในพระราชบญัญติัใหม่ ปี 2559 สภามหาวิทยาลยัผูมี้บทบาทในการร่วมพฒันามหาวิทยาลยัมากขึ@น 

เนื-องจากมีการกาํหนดองคป์ระกอบสภาฯ ใหม่ จากที-กาํหนดให้อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้าํนวยการ

ส่วนงาน เป็นกรรมการสภาโดยตาํแหน่ง และกาํหนดใหมี้กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก จาํนวน 11-15 คน

เท่านั@น มาเป็นจาํกดัจาํนวนองคป์ระกอบสภาฯ ไวเ้พียง 33 คน คือ อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั ประธานสภาอาจารย ์ประธานสภาพนกังาน และนายกสมาคมศิษยเ์ก่า มีตวัแทนที-คดัเลือกจาก

บุคลากรภายในเพียง 13 คน และกําหนดจํานวนผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไว้ 15 คน ซึ- งล้วนมีความรู้

ความสามารถเป็นที-ยอมรับทั@งในระดบัชาติและนานาชาติ ทาํให้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ

มากขึ@น การจดัการง่ายขึ@นและมีประสิทธิภาพมากขึ@น 

เพื-อใหก้ารดาํเนินงานของสาํนกังานสภามหาวิทยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย จึง

กาํหนดแผนกลยทุธ์ของสาํนกังาน ดงัรายละเอียด 
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2.วเิคราะห์สภาพแวดล้อมสํานักงานสภามหาวทิยาลยั 

 จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ภยัคุกคาม 

1.มิติมุมมองดา้น

ลูกคา้ (customer 

perspective)  

 

S1.1 กรรมการสภา

มหาวทิยาลยั 

ผูท้รงคุณวฒิุมี

ศกัยภาพสูง  

 

- O1.1 เป็น

มหาวทิยาลยัใน

กาํกบัที-สามารถ

ออกกฎเกณฑต่์าง 

ๆ ดว้ยตนเอง 

 

 

2.มิติกระบวนการ

ภายใน 

(internal process 

perspective) 

S2.1 มีแผน

ปฏิบติังานที-ชดัเจน

และ ปฏิบติังานได้

อยา่งเป็นรูปธรรม 

S2.2 มี

กระบวนการและ

การทางานที- 

ชดัเจน  

S2.3 มีอุปกรณ์ที-

ทนัสมยัสนบัสนุน

การ ดาเนินงาน  

S2.4 มีการถ่ายทอด

ทกัษะและ 

W1 หน่วยงานภายในส่ง

เอกสารจดั วาระการ

ประชุมไม่เป็นไปตาม 

กาหนด  

W2 การเผยแพร่และการ 

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล

ของสภา มหาวทิยาลยั 

และขอ้มูลของ สา

นกังานสภามหาวทิยาลยั

ยงัไม่เป็นปัจจุบนั 

W3 ยงัไม่มีฐานขอ้มูล

เพื-อการบริหาร จดัการ

สานกังานสภา

มหาวทิยาลยั  

O2.1 ผูบ้ริหาร และ

ผูมี้ส่วนเกี-ยวขอ้ง 

ใหค้วามร่วมมือใน

การดาเนินงาน  
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ความสามารถใน

การทาํงาน  

  

 W4 มีการจดัทาคู่มือ

การปฏิบติังาน แต่ยงัไม่

ครบถว้นทุกภารกิจ  

 

3.มิติบุคลากร 

(มุมมองดา้นการ

เรียนรู้และการ 

พฒันา (Learning 

and Growth 

Perspective)) 

 

S3.1 บุคลากรมี

ประสบการณ์ 

ความรู้ 

ความสามารถและ

มีทกัษะในการ 

ปฏิบติังาน  

S3.2 บุคลากรมี

ความสามารถใน

การใช ้เทคโนโลย ี 

W1ยงัไม่มีแนวทางใน

การนาการจดทัา 

เส้นทางความกา้วหนา้

ในสายอาชีพ สู่การ

ปฏิบติั 

W2 บุคลากรเป็น

พนกังานเงินรายได ้จึง

ขาดความมั-นคงในงาน 

W3 จาํนวนบุคลากรไม่

พอเพียงต่อปริมาณงาน

ที-รับผดิชอบ  

3.ขาดบุคลากรเชี-ยวชาญ

เฉพาะทาง เช่น 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การพฒันาเวบ็ไซต ์การ

ติดตามและประเมินผล

การปฏิบติังานของ

หวัหนา้ส่วนงานและ

อธิการบดี 

O3.1 มหาวทิยาลยั

สนบัสนุนการ

พฒันา บุคลากร  

O3.2 ศูนย์

คอมพิวเตอร์ของ

มหาวทิยาลยั ช่วย

ดูแลการดาํเนินงาน

ดา้นเทคโนโลย ี 

 

T3.1 การ

เปลี-ยนแปลงกฎ 

ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั 

เกี-ยวกบับุคลากร  

T3.2 เทคโนโลยี

ที-มีการ

เปลี-ยนแปลง

รวดเร็ว แต่ภาร

งานมากทาํใหไ้ม่

สามารถเรียนรู้ได้

ทนั  

 

4.มิติมุมมองดา้น

การเงิน 

S4.1 มีงบประมาณ

เพียงพอในการ 

สนบัสนุนภารกิจ  

- O4.1 มหาวทิยาลยั

จดัสรรงบประมาณ

ที-เพียงพอ 
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(finance 

perspective) 

S4.2 มีการนาํ

ระบบบญัชี 3 มิติ

มาใชอ้ยา่งเป็น

ระบบ และระบบที-

มหาวทิยาลยั

พฒันาขึ@นมาใหม่

ในอนาคต 

S4.3 มีการจดัทาํ

แผนการใชจ่้าย 

งบประมาณ

ประจาํปี  

 

 

3.แผนที<กลยุทธ์(Strategy Map) สํานักงานสภามหาวทิยาลยั  

วสัิยทศัน์ สาํนกังานสภามหาวทิยาลยั มุ่งพฒันาใหมี้การบริหารจดัการเชิงรุก สนบัสนุนภารกิจของ

สภามหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสาํคญัในการสนบัสนุนภารกิจ

ของมหาวทิยาลยัใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 วตัถุประสงค ์(objective) เป่าหมาย (target) ตวัชี@วดั (indicator) 

1.มิติมุมมองดา้น

ลูกคา้ (Customer 

Perspective)  

 

1.บริหารจดัการดว้ยธรร

มาภิบาล 

2.เชื-อมมั-นในระบบกลไก

สภามหาวทิยาลยั 

สานกังานมีคุณภาพใน

การบริหารจดัการ  

 

ผูมี้ส่วนเกี-ยวขอ้งมีความพึง

พอใจต่อการ ดาํเนินงานของ

สาํนกังานสภามหาวทิยาลยั  

 

2.มิติกระบวนการ

ภายใน 

1.รูปแบบการบริการจดัการ

สานกังานมีความยดืหยุน่ 

สามารถปรับตวัไดอ้ยา่ง

ต่อเนื-อง  

จดัระบบขอ้มูล และ

สารสนเทศในการ

วางแผน และตดัสินใจ  

 

มีจะบบขอ้มูลและสารสนเทศ

เพื-อการวางแผนและการ

ตดัสินใจที-เป็นปัจจุบนั 
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2. การนาํนโยบาย มติและ

ขอ้เสนอแนะของสภาฯ สู่

การปฏิบติั  

3. พฒันากระบวนการ

ดาํเนินงาน รองรับระบบ

และกลไกการดาเนินงาน

สภามหาวทิยาลยั  

 

3.มิติบุคลากร 

(มุมมองดา้นการ

เรียนรู้และการ 

พฒันา (Learning 

and Growth 

Perspective)) 

 

1.พฒันาขีดสมรรถนะของ

บุคลกร ใหอ้ยูใ่นระดบั 

เกณฑม์าตรฐานและเตม็

ศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

2.ส่งเสริมบุคลากรมั-นและ

มีวถีิปฏิบติัตามวฒันธรรม

องคก์รของมหาวทิยาลยั

และสาํนกังาน  

1.บุคลากรมี

ประสิทธิภาพในการ

ทาํงานและการบรรลุ

เป้าหมายของสาํนกังาน 

2.บุคลากรมีศกัยภาพ มี

ภาวะผูน้าํ มี

ความสามารถในการ

ตดัสินใจ  

1.ดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายที-

กาํหนดไวท้ั@งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 

2.มีความเป็นผูน้าํ กลา้

ตดัสินใจ 

 

 

4.มิติมุมมองดา้น

การเงิน 

การบริหารงบประมาณ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื-อการดาํเนินงานของ

สาํนกังานฯใหเกิด

ประสิทธิภาพ 

 

** ตวัชี&วดัจะกาํหนดใหส้ามารถวดัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

4.วสัิยทศัน์  

“สํานักงานสภามหาวทิยาลยั มุ่งพฒันาให้มีการบริหารจัดการเชิงรุก สนับสนุนภารกจิของสภามหาวทิยาลยัได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ และเป็นกลไกสําคญัในการสนับสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยัให้บรรลุเป้าหมาย 

อย่างมปีระสิทธิภาพ” 
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5.พนัธกิจ  

  สานกังานสภามหาวทิยาลยั เป็นหน่วยงานหลกัในการดาเนินภารกิจของสภามหาวทิยาลยั ประสานการ

นาํนโยบายสภามหาวทิยาลยัสู่การปฏิบติั พนัธกิจที-เป็นองคร์วมของมหาวทิยาลยัในทุก ๆ ดา้น ใหบ้รรลุ

เป้าหมาย ดงันี@   

  5.1 สนบัสนุนการปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ที-ของสภามหาวทิยาลยั ที-บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 

  5.2 ดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

  5.3 ติดตามผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวทิยาลยั ที-มอบหมายใหม้หาวทิยาลยัหรือหน่วยงานใน

มหาวทิยาลยันาไปปฏิบติั พร้อมรายงานความกา้วหนา้ ผลการดาํเนินงานต่อสภามหาวทิยาลยั 

  5.4 ประสานงานและสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ/อนุกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการอื-น ๆ ที-สภามหาวทิยาลยัแต่งตั@ง 

  5.5 ประสานงานและสนบัสนุนการดาํเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกาํดาํเนินงานเพื-อ

การเรียนรู้ของอธิกรบดีและหวัหนา้ส่วนวานงานของมหาวทิยาลยั  

  5.6 พฒันาระบบการดาํเนินงานเพื-อเพิ-มประสิทธิภาพในการทาํงานของสาํนกังานสภามหาวทิยาลยั  

6.วฒันธรรมองค์กร (Culture)  

ประโยชน์ของเพื<อนมนุษย์เป็นกจิที<หนึ<ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 

7.ค่านิยมหลกั (Core Values) /ค่านิยมร่วม (Shared values) 

“หลกั 2P1B” 

  6.1 มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที-จะทาํงานเพื-อคนอื-นและองคก์าร (passionate about customers and 

organization ) 

  6.2 ภาคภูมิใจในสิ-งที-ตนเองเป็นและไดท้าํ (proud of what we do ) 

  6.3 ทาํใหดี้ที-สุดและมีเป้าหมาย (be the best ) 
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8.กลยุทธ์องค์กรและยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยั 

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั กลยทุธ์ของสาํนกังานสภา 

ยทุธศาสตร์ที, 1 ยทุธศาสตร์การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์

 

ยทุธศาสตร์ที, 2 ยทุธศาสตร์การวจิยั/
นวตักรรมที-สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ

พฒันาประเทศ	 

 

ยทุธศาสตร์ที, 3 ยทุธศาสตร์การเพิ-ม

ประสิทธิภาพการบริหาร	 
กลยุทธ์ทีL 1 ส่งเสริมสนบัสนุน การพฒันามหาวทิยาลยัให้

เขม้แขง็มีระบบการบริหารจดัการที-มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ทีL 2 จดัการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัที-

เป็นองคก์รสูงสุดของมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันามหาวทิยาลยั 

กลยุทธ์ทีL 3 จดัการงบประมาณดา้นการเงินและพสัดุ เป็นไป

อยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  
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9.โครงสร้างองค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

สํานกังานสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

งานบริหารและการประชมุ งานสรรหา ติดตามและประเมินผลการ
บริหารงานของมหาวิทยาลยั 

สํานกัตรวจสอบภายใน 

-งานธุรการ 

-งานจดัทาํแผนและนโยบาย 

-จดัทาํแผนปฏิบติัการของสาํนกังาน 

-จดัทาํสารสาํนกังานสภา 

-จดัทาํคู่มือปฏิบติังาน 

-ประสานงานเพืCอการประชุม 

-จดังานประชุมสภา และประชุมอืCนทีC

เกีCยวเนืCอง 

-จดัทาํมติและรายงานการประชุมสภา

มหาวทิยาลยัและประชุมอืCนทีCเกีCยวเนืCอง 

-งานบริหารความเสีCยงของสาํนกังาน 

-รวบรวม วเิคราะห์ ขอ้บงัคบั และ

ระเบียบ และมติสภาฯ  

-พฒันาระบบสารสนเทศเพืCอการบริหาร

ของสาํนกังาน ฯ เช่น website, ระบบ

ฐานขอ้มูล  

- พฒันาและดูและระบบ E-office/E-

meeting 

 

-จดัทาํแผนการสรรหาหวัหนา้ส่วนงาน

และประสานเพืCอการประชุม 

- จดัการประชุมคณะกรรมการสรรหาแล

คณะกรรมการกลัCนกรองฯ 

-จดัทาํแผนการติดตามและปนะเมินผล 

-ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน

ของอธิการบดีและหวัหนา้ส่วนงานตาม

มิติสภามหาวทิยาลยั 

- จดัทาํรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลต่อคณะกรรมการประเมินผล

เพืCอเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 

-รายงานการดาํเนินงานประจาํปีของสภา

มหาวทิยาลยั 

-งานประเมินตนเอง 

-ติดตามการดาํเนินของมหาวทิยาลยัตามง

ตามมติของสภามหาวทิยาลยั 

 

เป็นหน่วยงานอิสระที,ขึ:นตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในที,แต่งตั:งโดยสภา

มหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 


