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บทนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง สถานภาพขององค์กร และประวัติความเป็นมา
1.1 ชื่อหน่วยงาน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

สานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Office of University Council, Chiang Mai Rajabhat University

1.2 ที่ตั้ง
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5388-5321 0-5388-5322 0-5388-5326 0-5388-5877
โทรสาร : 0-5388-5321
Website : www.council.cmru.ac.th
1.3 สถานภาพขององค์กร
ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น หน่ ว ยงานภายในที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า กอง มี ก ารบริ ห ารงานอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของมหาวิทยาลั ย มีผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงาน
จากปรัชญาและสถานภาพขององค์กร สานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดเครื่องหมายของ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้

1.4 ประวัติความเป็นมา
สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการกากับและควบคุมกิจการ
ทั้งปวงของมหาวิทยาลั ย อาทิ กาหนดนโยบาย อนุมัติแผนพัฒ นาการศึกษา ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ การประเมินมหาวิทยาลัย การอนุมัติหลักสูตรและ
อนุมัติปริญญา การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการเงิน รวมทั้งสนับสนุนหาวิธีการเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีอิสระและมีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นในมหาวิทยาลัย ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมอบ
อานาจในการตัดสินใจและภารกิจทุกอย่างให้สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบเกือบทุกด้าน ในปัจจุบันบทบาทและ
ความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยมีค่อนข้างสูง และจะต้องทางานด้วยความรอบคอบ มีข้อมูลที่ชัดเจน
รวมทั้งเอกสารที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ทั้งรายงานการประชุม มติที่ประชุม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต้องมี
ความถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งติ ด ตามผลการด าเนิน งานของสภามหาวิ ท ยาลั ยที่ ไ ด้มี
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มติออกไปให้ มหาวิ ทยาลั ย ปฏิ บั ติ ด้ว ยเหตุนี้ในปัจจุบัน มหาวิท ยาลั ยส่ ว นใหญ่จึ งมี ความตื่น ตัว และเริ่ ม มี
การจัดตั้ง “สานักงานสภามหาวิทยาลัย” ให้เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้ง
พระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ทุ ก แห่ ง นอกจากจะก าหนดให้ มี
“สานักงานมหาวิทยาลัย” แล้วยังกาหนดให้มี “สานักงานสภามหาวิทยาลัย ” ไปพร้อมกันอีกด้วยซึ่งแสดงถึง
ความจาเป็นในการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อการบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติงานด้วย
ความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2550 จึงได้มีมติให้ มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “สานักงานสภามหาวิทยาลัย ” เป็นหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลั ย เพื่อรั บ ผิ ดชอบในกิจ การทั้ งปวงของสภามหาวิ ทยาลั ยดั ง กล่ าว และต่อมาในคราวประชุ ม
ครั้ งที่ 4/2551 เมื่อวัน ที่ 26 มีน าคม 2551 สภามหาวิทยาลั ย จึงได้อนุมัติโ ครงสร้างการบริห ารงานและ
อัตรากาลังของสานักงานสภามหาวิทยาลัย และในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552
สภามหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติให้ออกข้อบังคับเพื่อจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2552 โดยกาหนดให้สานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายในของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารบริ ห ารงานอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ท าหน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ
สภามหาวิทยาลัย และต่อมาในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 สภามหาวิทยาลัย
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สานักงานสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่วั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2557 โดยก าหนดให้ ส านัก งานสภามหาวิทยาลั ย
เป็ น หน่ ว ยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง มีการบริห ารงานอยู่ภ ายใต้การกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
มีผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) จั ด การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย และการบริ ห ารจั ด การงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
2) เป็ น หน่ ว ยงานธุ ร การของสภามหาวิ ท ยาลั ย และการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ภาระงานของ
สภามหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ประสานงานกั บ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย บุ ค คล หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ส่วนราชการและองค์กรอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของสภามหาวิทยาลัย
4) ประสานงานและหรือดาเนินงานเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
5) รวบรวม วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติสภามหาวิทยาลั ยสาหรับการปฏิบัติงานของ
สภามหาวิทยาลัย
6) เป็นหน่วยงานประสานและดาเนินงานการประชุมอื่น ๆ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
7) บริการและเผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานอื่นได้ทราบ
8) จัดทาระบบสารสนเทศสาหรับสนับสนุนการประชุมสภามหาวิทยาลัย จัดเก็บ สืบค้น อ้างอิง
เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมรวมถึงมติสภามหาวิทยาลัย
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9) บริ ห ารจั ดการเกี่ย วกับ บุ คลากร การเงิน การพัส ดุ สถานที่และทรัพย์สิ นของส านั ก งาน
สภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขอทางราชการ ของมหาวิทยาลัย
และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา
เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ
2.2 วิสัยทัศน์
สานักงานสภามหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานชั้นนาในระดับภาคเหนือตอนบนด้านการบริหารกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
2.3 พันธกิจ
1. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารกิ จ การของสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลั ย เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น
ข้อมูลและนาไปใช้ประโยชน์
3. พัฒ นาและปรั บ ปรุงระบบการบริห ารกิจการสานักงาน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ส่ งเสริ มบุ คลากรให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการบริห ารงานด้าน
กิจการสภามหาวิทยาลัย
2.4 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ระบบบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัยสาหรับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก
3. เพื่อให้การบริหารจัดการสานักงานสภามหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูล ข่าวสารของ
สภามหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง
5. เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการสนับสนุนการบริหารงานของกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
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3. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร
3.1 อัตลักษณ์

“เครื่องหมายสานักงานสภามหาวิทยาลัย”
3.2 เอกลักษณ์
เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานของกิจการมหาวิทยาลัย
3.3 ค่านิยมร่วม
มีจิตบริการ ทางานเป็นทีม
3.4 วัฒนธรรมองค์กร
สามัคคี มีน้าใจ
4. โครงสร้างองค์กร และ โครงสร้างการบริหาร
4.1 โครงสร้างองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
งานบริ หารทัว่ ไป

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
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4.2 โครงสร้างการบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อธิการบดี
รองอธิการบดีคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
งานบริหารทั่วไป

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

5. จานวนบุคลากร
สานักงานสภามหาวิทยาลัย มี ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรสายสนับสนุน
จ านวน 7 คน เป็ นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยทั้ งหมด มี วุ ฒิ การศึ กษาระดั บปริ ญญาโท จ านวน 3 คน ระดั บ
ปริญญาตรี จานวน 4 คน และจาแนกตามตาแหน่งงานได้ดังนี้
 ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
จานวน 1 อัตรา
1) นายนราธิป ปากหวาน ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
 ตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
จานวน 4 อัตรา
1) นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ
2) นางสาวปราณิศา จันทร์มา
3) นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ
4) นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์
 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม
 ตาแหน่งนิติกรประจาสานักงานสภามหาวิทยาลัย
จานวน 1 อัตรา
นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย
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กรอบแนวคิด
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสานักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนกลยุ ทธ์ของสานั กงานสภามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 25564) ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ เป็นการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป และสอดคล้ องกับ แผนยุ ทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี 2559 โดยได้ จั ดให้ มีการประชุ มเชิ งปฏิบั ติก ารเพื่ อ ทบทวนแผนกลยุ ทธ์ข องส านั ก งาน
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
โดยกรอบในการจัดทาแผนกลยุทธ์ จะประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(1) ปรัชญา (Philosophy)
(2) วิสัยทัศน์ (Vision)
(3) พันธกิจ (Mission)
(4) เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)
(5) อัตลักษณ์ (Identity)
(6) เอกลักษณ์ (Unique)
(7) ค่านิยมร่วม (Share Value)
(8) วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
(9) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Lssues)
(10) เป้าประสงค์ (Goal)
(11) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicatior)
(12) เป้าหมาย (Target)
(13) กลยุทธ์ (Strategy)
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาสานักงานสภามหาวิทยาลัย
การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบัน
การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์จาก
สภาพการณ์ที่ได้ระดมความคิดจากรองอธิการบดี และบุคลากรในสานักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อนามาใช้เป็นกรอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
สาหรับการประเมินสภาพการณ์นั้นใช้หลักการของ SWOT Analysis ทั้ง 4 ด้าน เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์
ศักยภาพของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรมีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
2. บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทางาน
3. มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการทางาน เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร
ประจาสานักงานสภามหาวิทยาลัย ทาให้การดาเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวสูง
4. บุคลากรมีการทางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ทุ่มเท กระตือรือร้น และตั้งใจทางาน
5. ผู้บังคับบัญชาให้ความเอาใจใส่ดูแล เป็นกันเอง
6. ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
7. มีอุปกรณ์สนับสนุนการทางานที่เพียงพอ
8. มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
9. มีการบริหารงานและการทางานภายใต้โครงสร้าง นโยบายที่มีความชัดเจนเป็นระบบ
10. มีการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีที่ชัดเจน
11. มีระบบสารสนเทศเพื่อสืบค้นมติสภามหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยต่อประชาคมในมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็วเข้าถึงบุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึงผ่านทางสังคมออนไลน์
13. เป็นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยโดยตรง มีความคล่องตัวสูง
14. สานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหนึ่งในการช่วยสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ในทางที่ดี
2. จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรมีภาระงานมากและหลากหลายทาให้ขาดโอกาสในการเข้ารับการพัฒนาตนเอง และไม่
ค่อยมีเวลาในการสื่อสารกันภายในหน่วยงาน
2. บุคลากรมีจานวนน้อย
3. ประชาคมบางส่วนไม่เข้าใจถึงบทบาทของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
4. ภาระงานของบุคลากรบางคนมีมากจนเกินไป
5. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
6. สถานที่ทางานคับแคบและมีสภาพแวดล้อมยังไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
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7. การนาเทคโนโลยีบางส่วนมาใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เท่าที่ควร (นาเครื่อง pc ส่วนบุคคลไปเป็น
fileserver ของสานักงาน)
8. ยังไม่มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
9. ยังไม่มีวิธีการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
10. การปฏิบัติงานตามแผนได้ไม่ครบถ้วน
11. ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีอายุการใช้งานมายาวนาน
3. โอกาส (Opportunity)
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน
2. กรรมการสภามหาวิทยาลั ย และผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ มีประสบการณ์ มี
ศักยภาพ และขีดความสามารถในการทางานสูง
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาตนเองและศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณรายได้ทดแทนงบประมาณแผ่นดินที่ไม่สามารถ
นามาเบิก – จ่าย ได้
5. นโยบายการจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาให้
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
4. อุปสรรค (Threat)
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านไม่มีความถนัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การกาหนดเวลาในการประชุมขึ้นอยู่กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นหลัก ทาให้ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องการดาเนินงานโครงการต่างๆ ที่กาหนดไว้ การพัฒนา
ตนเองของบุคลากร และการใช้งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
3. กรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบางชุดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทาให้ระบบและกลไก
ของการดาเนินงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. การใช้สื่อออนไลน์ในทางไม่สร้างสรรค์
หลั งจากที่มีการประเมิน สภาพแวดล้ อมโดยการวิเคราะห์ ให้ เห็ นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจากัดแล้ว ก็จะนามาข้อมูล ทั้งหมดมาวิเคราะห์ ในรูปแบบความสั มพันธ์แบบแมทริกซ์ โดยใช้ตารางที่
เรียกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ
ในการนาเทคนิคที่เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นั้น
จะมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นการระบุให้
เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์กร ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและ
ข้อจากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์กร กล่าวได้ว่า ประสิทธิผลของการกาหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิค TOWS
Matrix นี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด
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2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจากัด จุดอ่อนกับโอกาส และ
จุดอ่อนกับข้อจากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ทาให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือ
กลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
และข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข
4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ
จากผลการศึกษาวิเคราะห์บริบทของสานักงานสภามหาวิทยาลัยและการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
(SWOT Analysis) สามารถกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดังนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการที่ดโี ดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถต่อการสนับสนุนการบริหารงานด้านกิจการสภา
มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
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2. การกาหนดเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic lssues)
1. บริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goals)
1.1 การบริหารจัดการในหน้าที่ของสานักงาน
สภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ 2.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและเรียนรู้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อการสนับสนุนการ
อย่างต่อเนื่อง
บริหารงานด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
2.2 บุคลากรได้รับการประเมินเข้าสู่ตาแหน่ง
สูงขึ้น
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
3.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการ
กิจการสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
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3. ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :
พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
บริหารจัดการทีด่ ีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มสี มรรถนะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถต่อการสนับสนุนการบริหารงานด้าน
กิจการสภามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ี
คุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานวิ0 ชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับประเทศใน
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.
6.

วิสัยทัศน์ : ภายในปี พ.ศ. 2561 สานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่บริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนางานและบุคลากร
พร้อมสนับสนุนกิจการสภามหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ของ
สานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบบริหารจัดส่การของมหาวิ
ทสนุ
ยาลันยการพั
ให้มีคฒุณนาบุ
ภาพคลากรให้
โดยยึดหลั
กมรรถนะเพื
การบริหารจั
ดการบ้านเมื
อนาและปรั
งที่ดี บปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ง
เสริ
ม
และสนั
บ
ม
ส
ี
อ
่
พั
ฒ
บริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพิ่มขีดความสามารถต่อการสนับสนุนการบริหารงานด้าน
กิจการสภามหาวิทยาลัย
กิจการสภามหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการในหน้าที่ของสานักงาน
สภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูง

บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

บุคลากรได้รับการประเมิน
เข้าสู่ตาแหน่งสูงขึ้น

คุณภาพ
การให้บริการ

ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ

ผลงานเป็นที่ประจักษ์

ประสิทธิภาพ

มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ
มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

มีการบริหารจัดการที่ดี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

บุคลากรมีสมรรถนะและ
ขีดความสามารถสูง

มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ

มีระบบสารสนเทศทีไ่ ด้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการ
มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ
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5.การกาหนดตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. การบริหาร
จัดการในหน้าที่ของ
สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพสูง

ตัวชี้วัด
1.1 จานวนครั้งของการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
1.2 ร้อยละของการเข้า
ร่วมประชุมสภา
มหาวิทยาลัยของ
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
1.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อการให้บริการ
ของสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

หน่วย ข้อมูล
นับ พื้นฐาน 60

เป้าหมาย
61 62 63

กลยุทธ์
64

ครั้ง

12

12

12

12

12

12

1. การบริหารจัดการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

70

70

70

75

80

80

ระดับ

4.00

4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 2. การบริหารจัดการ
สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการบริหารจัดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ

น.ส. มนัญชยา รัตนกิจ
น.ส.พัชรินทร์ สมพุฒิ

2. การประเมินความ
พึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

น.ส.ปราณิศา จันทร์มา
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เป้าประสงค์
1.การบริหาร
จัดการในหน้าที่ของ
สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพสูง (ต่อ)

ตัวชี้วัด

หน่วย ข้อมูล
นับ พื้นฐาน 60

1.4 จานวนหน่วยงานใน หน่วยงาน
การเผยแพร่
1.5 จานวนช่องทางการ ช่องทาง
เผยแพร่
1.6 ระดับความพึงพอใจ ระดับ
ต่อข่าวสารสภา
มหาวิทยาลัย

n/a
n/a
n/a

38

เป้าหมาย
61 62 63

64

38

38

38

38

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

3. การเผยแพร่และ
3. โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับกิจการ
เกี่ยวกับกิจการสภา
1
2
3
4
4
สภามหาวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัย
3.40 3.50 3.60 3.60 3.60 เชิงรุก

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ปราณิศา จันทร์มา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อการสนับสนุนการบริหารงานด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1..บุคลากรได้รับการ 1.1 จานวนบุคลากรที่เข้ารับ
พัฒนาตนเองและ
การพัฒนาตนเอง
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมและพัฒนา 2.1 จานวนบุคลากรที่ดารง
ให้บุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งสูงขึ้น
ตาแหน่งสูงขึ้น

หน่วย
นับ
คน

คน

ข้อมูล
พื้นฐาน 60
3 คน
3

n/a

0

เป้าหมาย
61 62 63
3
3
3

64
3

1

1

1

1

กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะและขีด
ความสามารถสูงขึ้น

กิจกรรม/โครงการ
1.1โครงการพัฒนาบุคลากร
สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ 2.1โครงการส่งเสริมและ
บุคลากรเข้าสูต่ าแหน่ง
พัฒนาให้บคุ ลากรเข้าสู่
สูงขึ้น
ตาแหน่งสูงขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการสภามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มีระบบสารสนเทศ 1.1 จานวนระบบสารสนเทศที่
เพื่อสนับสนุน
ได้รับการปรับปรุง
กิจการสภา
1.2 ระดับความพึงพอใจของ
มหาวิทยาลัย
ผู้ใช้บริการการใช้ระบบ
สารสนเทศของสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

หน่วย ข้อมูล
การวัด พื้นฐาน 60

เป้าหมาย
61 62 63

64

ระบบ

n/a

3

5

ระดับ

4.00

3

4

4

กลยุทธ์

1.พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อ
4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 สนับสนุนกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.1 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกิจการสภา
มหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี โกศล
แสงงาม
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