คํานํา
ในการกําหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยนั้นต้องให้ความสําคัญกับสภาพความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแนวโน้มการพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง ประชากร สาธารณสุข สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินการพัฒนาอันนําไปสู่การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในช่วง ๕ ปี โดยแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทําใช้กรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและ มุ่งดําเนินงานสนอง
นโยบายและเป้ า หมายของการพั ฒ นาประเทศ โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ความเชื่ อ มโยง และความสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ –
๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๕ ปี (๒๕๕๒ – ๒๕๖๖)
แผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ฉบับนี้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาคม ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด
กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ รวมถึงมาตรการในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ของแต่ละ
กลยุทธ์หลัก อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการพัฒนาแผนและวางระบบ
การจัดการศึกษาไทย
แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้รับพิจารณาและได้รับการอนุมัติจากสภาสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เมื่อมีการ
ประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้แล้ว จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้
เสียสละร่วมดําเนินการให้ข้อแนะนําในการจัดทําแผนในแต่ละขั้นตอน จนทําให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ สุดท้ายสํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางการดําเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา)
ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สารบัญ
หน้า
คํานํา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ ๑
บทนํา
ประวัติสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
โครงสร้างมหาวิทยาลัยเพือ่ รองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และ
ความเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการ
โครงสร้างสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เพือ่ รองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
บทที่ ๒

บทที่ ๓

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
ปรัชญา คติพจน์ประจําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา/ค่านิยมขององค์กร ปณิธาน
เอกลักษณ์ของสํานักกิจการนิสติ นักศึกษา อัตลักษณ์ของบัณฑิต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
 เป้าหมายที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบ
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
 เป้าหมายที่ ๒ การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล
ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑
แผนที่กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
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คํานํา
ในการกําหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยนั้นต้องให้ความสําคัญกับสภาพความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแนวโน้มการพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง ประชากร สาธารณสุข สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินการพัฒนาอันนําไปสู่การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในช่วง ๕ ปี โดยแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทําใช้กรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและ มุ่งดําเนินงานสนอง
นโยบายและเป้ า หมายของการพั ฒ นาประเทศ โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ความเชื่ อ มโยง และความสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปอุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ –
๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๕ ปี (๒๕๕๒ – ๒๕๖๖)
แผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ฉบับนี้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาคม ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ รวมถึงมาตรการในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ของแต่ละ
กลยุทธ์หลัก อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการพัฒนาแผนและวางระบบ
การจัดการศึกษาไทย
แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้รับพิจารณาและได้รับการอนุมัติจากสภาสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เมื่อมีการ
ประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้แล้ว จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้
เสียสละร่วมดําเนินการให้ข้อแนะนําในการจัดทําแผนในแต่ละขั้นตอน จนทําให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ สุดท้ายสํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางการดําเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา)
ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๔

กลยุทธ์การพัฒนาสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ตัวชี้วัด และเป้าหมายการทํางาน
เป้าหมายที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรระบบการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ
 กลยุทธ์หลักที่ ๑ การสร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรมและพัฒนา
ทักษะชีวิตของบัณฑิต
 กลยุท ธ์ห ลั ก ที่ ๒ การพั ฒ นาคุณ ภาพและศั ก ยภาพทางวิ ชาชี พ ของ
อาจารย์และบุคลากร
เป้ า หมายที่ ๒ การเพิ่ ม สมรรถนะการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
 กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ ๑ การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของระบบและกลไกประกั น
คุณภาพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ภาคผนวก ข รายละเอียดตัวชี้วัด
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สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่
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หน้า
การจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ฯสู่กระบวนการดําเนินการและการติดตาม
ผลการดําเนินงาน
โครงสร้างสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เพือ่ รองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์

๒
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บทสรุปผู้บริหาร
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร
ไปสู่ความสําเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้ง ๔ คณะ ผู้บริหารและ
บุคลากรสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา อีกทั้งดําเนินการบนฐานข้อมูลที่เกีย่ วข้องอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดผล
ตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ดงั กล่าวประกอบด้วยเป้าหมายหลัก ๒ เป้าหมาย ๓ กลยุทธ์หลัก และ ๔
กลยุทธ์ โดยแต่ละเป้าหมายมีกลยุทธ์หลัก เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ดังนี้
 เป้าหมายที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
 กลยุทธ์หลักที่ ๑ การสร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต (สอดคล้องกับ
กลยุทธ์หลักที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย)
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณลักษณะ ประสบการณ์ คุณธรรม และทักษะชีวิต
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานิสิต นักศึกษาเพื่อให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และสุขภาพแข็งแรง
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๑. สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย โดยเน้นกิจกรรมการสร้างจิตสํานึกรัก
บ้านสมเด็จฯ กิจกรรมกีฬา การส่งเสริมจิตสาธารณะ จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม ความรักชาติ
และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
๒. พัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาพที่ดี ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข เรียนรู้อย่างมีความสุข
๓. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิต/นักศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต ทักษะภาษา และการ
สื่อสารเพื่อก้าวสู่สังคมอาเซียนและนานาชาติ
 กลยุทธ์หลักที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร (สอดคล้องกับ
กลยุทธ์หลักที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย)
เป้าประสงค์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ศักยภาพทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมของอาจารย์
และบุคลากร
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๑. พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
๒. จัดระบบสวัสดิการเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร



เป้าหมายที่ ๒ การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย)
 กลยุทธ์หลักที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพ (สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย)
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติงาน
ประจํา
๓. เตรียมความพร้อมสู่การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPeX) ใน
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเตรียม
ความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับนานาชาติ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา
๒. สร้างเครือข่ายการทํางานประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้าง
คุณภาพระดับอาเซียน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้กําหนดให้มีกระบวนการนําแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบัติและมีการ
กํากับติดตามผลการทํางานต่าง ๆ และกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังเป็นระบบและต่อเนื่อง นําไปสู่การ
รายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลสําคัญในการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายกิจกรรมและแนวทางการทํางานให้เหมาะสมต่อไป

บทที่ ๑
บทนํา
๑. ประวัตสิ าํ นักกิจการนิสิตนักศึกษา
วั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานชื่อ“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ
“วิ ท ยาลั ย ครู ”วิ ท ยาลั ย ครู บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาจึ ง ได้ รั บ พระราชทานนามใหม่ ว่ า “สถาบั น ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา” และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ
จนกระทั่งวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ” โดยให้มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ แต่ ล ะแห่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลและเป็ น ส่ ว นราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ง บประมาณในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เรียกชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามชื่อสถาบันราชภัฏเดิม สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นับได้ว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด และเป็นความภาคภูมิใจของ
นักศึกษาทุกคนที่ได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้
จวบจน พ.ศ. ๒๕๕๑ กองพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เป็ น สํ า นั ก กิ จ การนิ สิ ต
นักศึกษา โดยดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายที่ชัดเจนในการดําเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนที่เก่งคิด
เก่งคน เก่งงาน เป็นคนดี และมีความสุขเป็นกําลังสําคัญของสังคมประเทศชาติและสังคมโลก ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ว่า “สร้างองค์ความรู้ระดับสากล ขยายผลสู่ท้องถิ่นและนานาชาติ (World’s
Local University)” โดยดําเนินการในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือกับทุกคณะ ศูนย์ และสํานักทุกหน่วยงาน
ทั้งทางด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ตลอดจนการช่วยเหลือดูแลการดําเนินชีวิตทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา ยังผลให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะต้องมีหน่วยงานกลางที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเหล่านี้โดยตรง จึงได้จัดตั้ง “สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา” ขึ้น

บทที่ ๑ แผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๑

๒

โครงสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์
สํานักงานคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ
สํานักงานคณบดี

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองคลังและพัสดุ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สํานักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานคณบดี

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักงานผู้อํานวยการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานผู้อํานวยการ

กองอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักโรงเรียนสาธิต

สํานักกิจการนิสิต-นักศึกษา
สํานักคอมพิวเตอร์

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักงานผู้อํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักงานผู้อํานวยการ

สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สํานักงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
วิทยาเขตสระยายโสม
สถาบันภาษา
สํานักบริหารจัดการรายได้
และสิทธิประโยชน์

หมายเหตุ
๑. หน่วยงานตามกรอบใน พรบ.
๒. หน่วยงานทีจ่ ัดตั้งในมหาวิทยาลัย
๓. หน่วยงานที่เตรียมการจัดตั้งขึ้นใหม่รองรับกลยุทธ์

วิทยาลัยการดนตรี

แผนภาพที่ ๑ การจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพือ่ รองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์

บทที่ ๑ แผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๑

๓

ในส่วนรายละเอียดความเชื่อมโยงในการดําเนินงานตั้งแต่กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้า นสมเด็จ เจ้ า พระยา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ต่ อ เนื่ อ งถึ ง กระบวนการดํ า เนิ น การและติ ด ตามผลการ
ดําเนินงาน เสนอในแผนภาพที่ ๒

แผนภาพที่ ๒ ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ฯสู่กระบวนการดําเนินการและการติดตามผลการดําเนินงาน

บทที่ ๑ แผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๑

๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน่วยงาน 10 หน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คณะ 4 คณะ

สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา

สํานักงานอธิการบดี
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักโรงเรียนสาธิต
สํานักคอมพิวเตอร์
สํานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สํานักงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

1.
2.
3.
4.

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม

สํานักงานผู้อํานวยการ

ฝ่ายพัฒนานิสิตนักศึกษา

ฝ่ายบริการและสวัสดิการ

องค์การบริหารนิสิต

สภานิสิต

สโมสรนิสิต 4 คณะ
สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์
2. สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
3. สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ
4. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
1.

แผนภาพที่ ๓ โครงสร้างสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เพื่อรองรับและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์

บทที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสํานักกิจการนิสติ นักศึกษา
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมระดมความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์จากปัจจัยภายในและภายนอกของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เพื่อ
พิจารณาจุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และอุปสรรค (threat) ของสํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษาได้ข้อมูลสําคัญดังนี้

๑. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
จากการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ในส่วนของ จุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weakness) พบข้อมูลสําคัญ ๑๒ ข้อ เรียงลําดับความสําคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ดังนี้
๑. จุดแข็ง (strength : S)
ปัจจัยภายในที่เป็นผลบวกกับสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มีดังนี้
๑.๑ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน

๑.๒ มีการประชุมวางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสํานักกิจการนิสิต
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑.๓ มีการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
๑.๔ มีการให้บริการและติดต่อสัมพันธ์ที่ดีกับนิสิต นักศึกษา
๑.๕ บุคลากรในสํานักมีความรักและความสามัคคีในการทํางาน
๑.๖ ส่งเสริมบุคลากรให้มีการเพิม่ พูนความรู้จากการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
๑.๗ มีการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากร องค์กรและระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงาน
๑.๘ มหาวิทยาลัยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
๒. จุดอ่อน (weakness : W)
ปัจจัยภายในที่เป็นผลลบกับสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มีดังนี้
๒.๑ อัตราส่วนระหว่างบุคลากรและนิสิตไม่สอดคล้องกัน คือ สัดส่วนของนิสิตมากกว่าบุคลากร

๒.๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตมีจํากัด
๒.๓ ระบบการจัดการสอนแบบทั้งวันทําให้การจัดกิจกรรมเป็นไปได้ยาก
๒.๔ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บทที่ ๒ แผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๖

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ทั้งที่
เป็นโอกาสคือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลทางบวกกับสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา และอุปสรรคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผล
ทางลบกับสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาโดยจัดลําดับความสําคัญ ๑๐ ข้อเรียงลําดับดังนี้
๑. โอกาส (Opportunity : O)
ปัจจัยภายนอกที่มีผลทางบวกกับสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มีดังนี้
๑.๑ ความต้องการทางการศึกษาของประชาชนมีสูงขึ้น
๑.๒ การได้รับความร่วมมือพัฒนากิจกรรมจากภาคเอกชนและศิษย์เก่า

๑.๓ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารจัดการ และทุนการศึกษาต่าง ๆ
๑.๔ ได้รบั ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและกิจกรรม จากเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๑.๕ เครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ให้โอกาสนิสิต นักศึกษา ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และให้โอกาสในการทํางาน
๒. อุปสรรค (Threat : T)
ปัจจัยภายนอกที่มีผลทางลบกับสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มีดังนี้

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

สภาพสังคม ค่านิยม จารีตประเพณีที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้นิสิตมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร ผ่านการโฆษณาทําให้นิสิตรับรู้ขอ้ มูลเชิงลบ
พื้นฐานครอบครัวด้านการเงินที่แตกต่างกันของนิสิต มีผลต่อความพร้อมในการทํากิจกรรม
การได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้าน กีฬา กิจกรรม กยศ. ยังไม่คอบคลุม ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนยังไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๕ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถเฉพาะทาง เช่น กีฬา กิจกรรม
ร้องเพลง ฯลฯ ถูกมหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้หลักการตลาดในการจูงใจให้เข้าไปเรียน ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้นิสิตที่ขาดความชํานาญเฉพาะด้าน

บทที่ ๓
กลยุทธ์การพัฒนาสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น นอกจากนี้ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานหลายประการโดยเฉพาะด้านพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ท้องถิ่นและนานาชาติ ช่วง พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ รอบด้านจึงได้กําหนดกลยุทธ์และแนวทางใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคม
สําหรับข้อมูลสําคัญทั้ง ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาณ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีดังนี้

๑. ปรัชญา
กิจการนิสิตนักศึกษาพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ท้องถิ่นและนานาชาติ

๒. คติพจน์ประจําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา/ค่านิยมขององค์กร
เกรดทําให้คนมีงานทํา กิจกรรมทําให้คนทํางานเป็น

๓. ปณิธาน
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษามีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งเป็นคนดี
เป็นคนเก่ง มีความสุข มีจิตใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ และพร้อมจะช่วยเหลือสังคมตามศักยภาพที่ตนมีอยู่อย่างเต็ม
ความสามารถ

๔. เอกลักษณ์ของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
เก่ง ดี มีสุข และสุขภาพแข็งแรง

๕.อัตลักษณ์ของบัณฑิต
บัณฑิตมีคุณลักษณะ ประสบการณ์ คุณธรรม และทักษะชีวิต

บทที่ ๓ แผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
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๘

๖. วิสยั ทัศน์
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเป็นหน่วยงานในการให้บริการสวัสดิการและพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสู่การเป็นสากล

๗. พันธกิจ
สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีทักษะชีวิต

๘. กลยุทธ์สาํ นักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคตลอดจนทิศทางและ
แนวโน้มในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ สู่การเป็น
สากล ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายหลัก ๒ ด้าน ดังนี้
เป้าหมายที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ
เป้าหมายที่ ๒ การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
โดยแต่ละเป้าหมายมีกลยุทธ์หลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมดังนี้
 เป้าหมายที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
 กลยุทธ์หลักที่ ๑ การสร้างเสริมประสบการณ์คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณลักษณะประสบการณ์ คุณธรรม ทักษะชีวิต
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานิสิต นักศึกษาเพือ่ ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และสุขภาพแข็งแรง
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๑. สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย โดยเน้นกิจกรรมการสร้างจิตสํานึกรัก
บ้านสมเด็จฯ กิจกรรมกีฬาการส่งเสริมจิตสาธารณะ จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม ความรักชาติ
และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
๒. พัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาพที่ดี ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข เรียนรู้อย่างมีความสุข
๓. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิต/นักศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต
 กลยุทธ์หลักที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร
เป้าประสงค์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานศักยภาพทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมของอาจารย์และ
บุคลากร
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

บทที่ ๓ แผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
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๙

๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า
 เป้าหมายที่ ๒ การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
 กลยุทธ์หลักที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพ
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติงาน
ประจํา
๓. เตรียมความพร้อมสู่การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPeX)ใน
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเตรียม
ความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับนานาชาติ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา
๒. สร้างเครือข่ายการทํางานประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้าง
คุณภาพระดับอาเซียน

บทที่ ๔
กลยุทธ์การพัฒนาสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการทํางาน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ นั้น มุ่งเน้นที่จะให้บรรลุการเป็นมหาวิทยาลัย
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ โดยได้กําหนดเป้าหมายหลัก ๔ ประการ โดยในแต่ละเป้าหมายมีกลยุทธ์
หลัก ดังนี้
เป้าหมายที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การสร้างเสริมประสบการณ์ คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต
(สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์หลักที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร (สอดคล้อง
กับกลยุทธ์หลักที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย)
เป้าหมายที่ ๒ การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพ (สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย)
สํ า หรั บ เป้ า ประสงค์ กลยุ ท ธ์ มาตรการ/โครงการ/กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด ตลอดจนข้ อ มู ล พื้ น ฐานและ
ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานในแต่ละกลยุทธ์หลัก ดังนี้

รายละเอียดตัวชี้วัด
ในการจั ด ทํา แผนกลยุท ธ์ม หาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ บ้า นสมเด็ จ เจ้า พระยา พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
ได้ มี
การประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ได้ใช้เทคนิค SWOT
Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (strength) จุดอ่อน
(weakness) โอกาส (opportunity) และอุปสรรค (threat) ของมหาวิทยาลัยได้ข้อมูลสําคัญสู่การกําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย กลยุทธ์หลัก
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด โดยแต่ละกลยุทธ์ได้กําหนดรายละเอียดตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายไว้เพื่อการติดตามประเมินผล
ตั ว ชี้ วั ด ที่ กํ า หนดมี ที่ ม าจาก ๓ ส่ ว น คื อ ตั ว ชี้ วั ด การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
(สมศ.) และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สําหรับรายละเอียดตัวชี้วัดมีดังนี้
เป้าหมายที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การสร้างเสริมประสบการณ์คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวติ ของบัณฑิต
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณลักษณะประสบการณ์ คุณธรรม ทักษะภาษา ทักษะชีวิต และศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานิสิต นักศึกษาเพื่อให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และสุขภาพแข็งแรง
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ นักศึกษา
๒. ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสติ /นักศึกษาด้านศักยภาพ ทักษะชีวิต ทักษะภาษา
และการสื่อสารสู่สังคมอาเซียน
มีรายละเอียดของตัวชีว้ ัด ดังนี้

รายละเอียดตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๒๓

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา (มบส.)
คําอธิบายตัวชี้วัด
:
กิจกรรมในการพัฒนานิสิต นักศึกษามีหลากประเภท การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีการดําเนินการร่วมกัน มีการประเมินผลการทํางาน และนําผลมาใช้ในการพัฒนางาน
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการจัดทําแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
๒. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกรักบ้านสมเด็จ
๓. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๔. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ
๕. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา
๖. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติและเทิดทูนสถาบัน
๗. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมข้อ ๒ - ๔ และนําผลมาใช้ในการพัฒนางานในโอกาสต่อไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

มีการดําเนินการ
๕ ข้อขึ้นไป

รายละเอียดตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๒๔

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิต/นักศึกษาด้านศักยภาพ ทักษะชีวิต ทักษะภาษา
และการสื่อสารสู่สังคมอาเซียน (มบส.)
คําอธิบายตัวชี้วัด
:
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยากํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาไว้ ดั ง นี้
“การพัฒนาด้านศักยภาพ ทักษะชีวิต ทักษะภาษาและการสื่อสารเพื่อให้พร้อมใช้ชีวิตในสังคมอาเซียน” คุณลักษณะ
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่สําคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะและสาขาวิชาจะต้องจัดกิจกรรมและสื่อ
ต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุน
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบกลไกการส่งเสริมพัฒนานิสิตนักศึกษา
๒. นิสิตนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๓. นิสิตนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต
๔. นิสิตนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร
๕. มีการประเมินการจัดกิจการนิสิตนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร (สอดคล้องกับ
กลยุทธ์หลักที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย)
เป้าประสงค์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ศักยภาพทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมของอาจารย์
และบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า (มบส.)
คําอธิบายตัวชี้วัด
:
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพบปะ หรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ทั้งการผ่านกิจกรรมร่วมกัน การสื่อสัมพันธ์ผ่าน
Social media และสื่อต่างๆ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบกลไกในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. มีการจัดกิจกรรมพบปะและสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๒๕

๓. มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และจัดทําฐานข้อมูลของศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรเพื่อการสื่อสาร
๔. มีการประเมินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์
๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานสัมพันธ์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (มบส.)
คําอธิบายตัวชี้วัด
:
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้บริการดูแล อํานวยความ
สะดวกแก่คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาองค์กร
บุคลากร หมายถึง คณาจารย์และบุคลากรทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
เก็บข้อมูลครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างน้อยร้อยละ ๗๐
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
ตั้งแต่ระดับ
๒.๐๐

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

ตั้งแต่ระดับ
๒.๐๑ - ๒.๕๐

ตั้งแต่ระดับ
๒.๕๑ - ๓.๕๐

ตั้งแต่ระดับ
๓.๕๑ - ๔.๐๐

ตั้งแต่ระดับ
๔.๐๑ - ๕.๐๐

รายละเอียดตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๒๖

เป้าหมายที่ ๒ การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกประกันคุณภาพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีวฒ
ั นธรรมคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
๑. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๒. ระดับความสําเร็จในการเตรียมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. ๙.๑)
คําอธิบายตัวชี้วัด :
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน ตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสถาบัน/หน่วยงาน ต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบัน/หน่วยงาน ให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมี
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ ง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่
มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน/หน่วยงาน
๒. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/หน่วยงาน
๓. มีการกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน /หน่วยงาน
๔. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ๑) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สํานักตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE
QA Online และ ๓) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน/หน่วยงาน
๕. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทุกตัวชี้วัด
๖. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ องค์ประกอบ
คุณภาพ

รายละเอียดตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๒๗

๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน/หน่วยงาน
๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน/หน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน
๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้อ

มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ หรือ ๖ ข้อ

มีการดําเนินการ
๗ หรือ ๘ ข้อ

มีการดําเนินการ
๙ ข้อ

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเตรียม
ความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ (มบส.)
คําอธิบายตัวชี้วัด :
เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ หมายถึง ความร่วมมือในการทํางานด้านการประกันคุณภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้างคุณภาพระดับนานาชาติ โดยมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัดประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี
ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนํามาวางแผนและดําเนินงาน เป็นต้น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีจํานวน
๕ เครือข่าย

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีจํานวน
๗ เครือข่าย

มีจํานวน
๙ เครือข่าย

มีจํานวน
๑๑ เครือข่าย

มีจํานวน
๑๕ เครือข่าย

