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แผนกลยุทธ์
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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แผนกลยุทธ์ ของสํ านักงานสภามหาวิทยาลัย
1.ความนํา
หลังจากการการปรับเปลี-ยนหน่วยงานจากส่ วนราชการมาเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัย
กําลังจะมีหน่วยงานใหม่ที-จดั ตั@งขึ@นตามมาตรา 9 ของ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559
ภายใต้ชื- อ “สํ า นัก งานสภามหาวิ ท ยาลัย ” เพื- อ รั บ ผิ ด ชอบจัด การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย สื บ ค้น ข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาของสภาฯ สนับสนุนการทํางานของสภาและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที-สภาฯ แต่งตั@งขึ@น
เช่ น กรรมการด้านวิชาการ งานบุคคล การเงิ นและทรั พย์สิน ติ ดตามและประเมิ นผลงานเชิ งนโยบาย จัดทํา
รายงานการดําเนิ นงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ มหาวิทยาลัยและผูบ้ ริ หาร รวมทั@งถ่ายทอดนโยบาย
ของสภาฯ สู่ มหาวิทยาลัยและประชาคม และจากมหาวิทยาลัยและประชาคมสู่ สภามหาวิทยาลัย โดยขณะนี@กาํ ลัง
รอการประกาศจัดตั@งอย่างเป็ นทางการในราชกิจจานุเบกษา
ในพระราชบัญญัติใหม่ ปี 2559 สภามหาวิทยาลัยผูม้ ี บทบาทในการร่ วมพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ@ น
เนื- องจากมีการกําหนดองค์ประกอบสภาฯ ใหม่ จากที-กาํ หนดให้อธิ การบดี รองอธิ การบดี คณบดี ผูอ้ าํ นวยการ
ส่ วนงาน เป็ นกรรมการสภาโดยตําแหน่ง และกําหนดให้มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวน 11-15 คน
เท่านั@น มาเป็ นจํากัดจํานวนองค์ประกอบสภาฯ ไว้เพียง 33 คน คือ อธิ การบดี ประธานกรรมการส่ งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัย ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงาน และนายกสมาคมศิษย์เก่า มีตวั แทนที-คดั เลือกจาก
บุ ค ลากรภายในเพี ย ง 13 คน และกํา หนดจํา นวนผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกไว้ 15 คน ซึ- งล้ว นมี ค วามรู ้
ความสามารถเป็ นที-ยอมรับทั@งในระดับชาติและนานาชาติ ทําให้มีโอกาสรับฟั งความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
มากขึ@น การจัดการง่ายขึ@นและมีประสิ ทธิภาพมากขึ@น
เพื-อให้การดําเนิ นงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุเป้ าหมาย จึง
กําหนดแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน ดังรายละเอียด
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2.วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมสํ านักงานสภามหาวิทยาลัย
1.มิติมุมมองด้าน
ลูกค้า (customer
perspective)

2.มิติกระบวนการ
ภายใน
(internal process
perspective)

จุดแข็ง
S1.1 กรรมการสภา มหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิมี
ศักยภาพสู ง

จุดอ่อน

โอกาส
O1.1 เป็ น
มหาวิทยาลัยใน
กํากับที-สามารถ
ออกกฎเกณฑ์ต่าง
ๆ ด้วยตนเอง

S2.1 มีแผน
ปฏิบตั ิงานที-ชดั เจน
และ ปฏิบตั ิงานได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม

W1 หน่วยงานภายในส่ ง
เอกสารจัด วาระการ
ประชุมไม่เป็ นไปตาม
กาหนด

O2.1 ผูบ้ ริ หาร และ
ผูม้ ีส่วนเกี-ยวข้อง
ให้ความร่ วมมือใน
การดาเนินงาน

S2.2 มี
กระบวนการและ
การทางานทีชัดเจน

W2 การเผยแพร่ และการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ของสภา มหาวิทยาลัย
และข้อมูลของ สา
นักงานสภามหาวิทยาลัย
ยังไม่เป็ นปัจจุบนั

S2.3 มีอุปกรณ์ทีทันสมัยสนับสนุน
การ ดาเนินงาน
W3 ยังไม่มีฐานข้อมูล
เพื-อการบริ หาร จัดการ
S2.4 มีการถ่ายทอด สานักงานสภา
ทักษะและ
มหาวิทยาลัย

ภัยคุกคาม
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3.มิติบุคลากร
(มุมมองด้านการ
เรี ยนรู ้และการ
พัฒนา (Learning
and Growth
Perspective))

4.มิติมุมมองด้าน
การเงิน

ความสามารถใน
การทํางาน

W4 มีการจัดทาคู่มือ
การปฏิบตั ิงาน แต่ยงั ไม่
ครบถ้วนทุกภารกิจ

S3.1 บุคลากรมี
ประสบการณ์
ความรู ้
ความสามารถและ
มีทกั ษะในการ
ปฏิบตั ิงาน

W1ยังไม่มีแนวทางใน
การนาการจดัทา
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ สู่ การ
ปฏิบตั ิ

S3.2 บุคลากรมี
ความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยี

W2 บุคลากรเป็ น
พนักงานเงินรายได้ จึง
ขาดความมัน- คงในงาน
W3 จํานวนบุคลากรไม่
พอเพียงต่อปริ มาณงาน
ที-รับผิดชอบ

O3.1 มหาวิทยาลัย T3.1 การ
สนับสนุนการ
เปลี-ยนแปลงกฎ
พัฒนา บุคลากร
ระเบียบ
ข้อบังคับ
O3.2 ศูนย์
เกี-ยวกับบุคลากร
คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย ช่วย T3.2 เทคโนโลยี
ดูแลการดําเนินงาน ที-มีการ
ด้านเทคโนโลยี
เปลี-ยนแปลง
รวดเร็ ว แต่ภาร
งานมากทําให้ไม่
สามารถเรี ยนรู ้ได้
ทัน

3.ขาดบุคลากรเชี-ยวชาญ
เฉพาะทาง เช่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาเว็บไซต์ การ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของ
หัวหน้าส่ วนงานและ
อธิการบดี
S4.1 มีงบประมาณ O4.1 มหาวิทยาลัย
เพียงพอในการ
จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนภารกิจ
ที-เพียงพอ
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(finance
perspective)

S4.2 มีการนํา
ระบบบัญชี 3 มิติ
มาใช้อย่างเป็ น
ระบบ และระบบทีมหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ@นมาใหม่
ในอนาคต
S4.3 มีการจัดทํา
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจําปี

3.แผนทีก< ลยุทธ์ (Strategy Map) สํ านักงานสภามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์

1.มิติมุมมองด้าน
ลูกค้า (Customer
Perspective)
2.มิติกระบวนการ
ภายใน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาให้มีการบริ หารจัดการเชิงรุ ก สนับสนุนภารกิจของ
สภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นกลไกสําคัญในการสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ (objective) เป่ าหมาย (target)
ตัวชี@วดั (indicator)
1.บริ หารจัดการด้วยธรร
สานักงานมีคุณภาพใน ผูม้ ีส่วนเกี-ยวข้องมีความพึง
มาภิบาล
การบริ หารจัดการ
พอใจต่อการ ดําเนินงานของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2.เชื-อมมัน- ในระบบกลไก
สภามหาวิทยาลัย
1.รู ปแบบการบริ การจัดการ จัดระบบข้อมูล และ
มีจะบบข้อมูลและสารสนเทศ
สานักงานมีความยืดหยุน่
สารสนเทศในการ
เพื-อการวางแผนและการ
สามารถปรับตัวได้อย่าง
วางแผน และตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจที-เป็ นปัจจุบนั
ต่อเนื-อง
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2. การนํานโยบาย มติและ
ข้อเสนอแนะของสภาฯ สู่
การปฏิบตั ิ

3.มิติบุคลากร
(มุมมองด้านการ
เรี ยนรู ้และการ
พัฒนา (Learning
and Growth
Perspective))

4.มิติมุมมองด้าน
การเงิน

3. พัฒนากระบวนการ
ดําเนินงาน รองรับระบบ
และกลไกการดาเนินงาน
สภามหาวิทยาลัย
1.พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลกร ให้อยูใ่ นระดับ
เกณฑ์มาตรฐานและเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
2.ส่ งเสริ มบุคลากรมัน- และ
มีวถิ ีปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม
องค์กรของมหาวิทยาลัย
และสํานักงาน
การบริ หารงบประมาณ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

1.บุคลากรมี
1.ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายทีประสิ ทธิภาพในการ
กําหนดไว้ท@ งั เชิงปริ มาณและ
ทํางานและการบรรลุ
คุณภาพ
เป้าหมายของสํานักงาน
2.มีความเป็ นผูน้ าํ กล้า
2.บุคลากรมีศกั ยภาพ มี ตัดสิ นใจ
ภาวะผูน้ าํ มี
ความสามารถในการ
ตัดสิ นใจ
เพื-อการดําเนินงานของ
สํานักงานฯใหเกิด
ประสิ ทธิภาพ

** ตัวชี&วดั จะกําหนดให้สามารถวัดได้อย่างเป็ นรู ปธรรม

4.วิสัยทัศน์
“สํ านักงานสภามหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาให้ มกี ารบริหารจัดการเชิงรุก สนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยได้
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นกลไกสํ าคัญในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ บรรลุเป้ าหมาย
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ”
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5.พันธกิจ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินภารกิจของสภามหาวิทยาลัย ประสานการ
นํานโยบายสภามหาวิทยาลัยสู่ การปฏิบตั ิ พันธกิจที-เป็ นองค์รวมของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ให้บรรลุ
เป้าหมาย ดังนี@
5.1 สนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที-ของสภามหาวิทยาลัย ที-บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2559
5.2 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.3 ติดตามผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ที-มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยนาไปปฏิบตั ิ พร้อมรายงานความก้าวหน้า ผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
5.4 ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ/อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการอื-น ๆ ที-สภามหาวิทยาลัยแต่งตั@ง
5.5 ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําดําเนินงานเพื-อ
การเรี ยนรู ้ของอธิกรบดีและหัวหน้าส่ วนวานงานของมหาวิทยาลัย
5.6 พัฒนาระบบการดําเนินงานเพื-อเพิ-มประสิ ทธิภาพในการทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
6.วัฒนธรรมองค์ กร (Culture)

ประโยชน์ ของเพื<อนมนุษย์ เป็ นกิจทีห< นึ<ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
7.ค่ านิยมหลัก (Core Values) /ค่ านิยมร่ วม (Shared values)

“หลัก 2P1B”
6.1 มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที-จะทํางานเพื-อคนอื-นและองค์การ (passionate about customers and
organization )
6.2 ภาคภูมิใจในสิ- งที-ตนเองเป็ นและได้ทาํ (proud of what we do )
6.3 ทําให้ดีที-สุดและมีเป้าหมาย (be the best )
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8.กลยุทธ์ องค์ กรและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที, 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที, 2 ยุทธศาสตร์การวิจยั /
นวัตกรรมที-สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
พัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที, 3 ยุทธศาสตร์การเพิ-ม
ประสิ ทธิภาพการบริ หาร

กลยุทธ์ของสํานักงานสภา

กลยุทธ์ ทีL 1 ส่ งเสริ มสนับสนุน การพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เข้มแข็งมีระบบการบริ หารจัดการที-มีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ ทีL 2 จัดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทีเป็ นองค์กรสู งสุ ดของมหาวิทยาลัยให้มีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ทีL 3 จัดการงบประมาณด้านการเงินและพัสดุ เป็ นไป
อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
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9.โครงสร้ างองค์ การ
สภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

งานบริ หารและการประชุม

งานสรรหา ติดตามและประเมินผลการ
บริ หารงานของมหาวิทยาลัย

สํานักตรวจสอบภายใน

-งานธุรการ
-งานจัดทําแผนและนโยบาย
-จัดทําแผนปฏิบตั ิการของสํานักงาน
-จัดทําสารสํานักงานสภา
-จัดทําคู่มือปฏิบตั ิงาน
-ประสานงานเพืCอการประชุม
-จัดงานประชุมสภา และประชุมอืCนทีC
เกีCยวเนืCอง
-จัดทํามติและรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและประชุมอืCนทีCเกีCยวเนืCอง
-งานบริ หารความเสีC ยงของสํานักงาน
-รวบรวม วิเคราะห์ ข้อบังคับ และ
ระเบียบ และมติสภาฯ
-พัฒนาระบบสารสนเทศเพืCอการบริ หาร
ของสํานักงาน ฯ เช่น website, ระบบ
ฐานข้อมูล
- พัฒนาและดูและระบบ E-office/Emeeting

-จัดทําแผนการสรรหาหัวหน้าส่ วนงาน
และประสานเพืCอการประชุม
- จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาแล
คณะกรรมการกลันC กรองฯ
-จัดทําแผนการติดตามและปนะเมินผล
-ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของอธิการบดีและหัวหน้าส่ วนงานตาม
มิติสภามหาวิทยาลัย
- จัดทํารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อคณะกรรมการประเมินผล
เพืCอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
-รายงานการดําเนินงานประจําปี ของสภา
มหาวิทยาลัย
-งานประเมินตนเอง
-ติดตามการดําเนินของมหาวิทยาลัยตามง
ตามมติของสภามหาวิทยาลัย

เป็ นหน่วยงานอิสระที,ข: ึนตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในที,แต่งตั:งโดยสภา
มหาวิทยาลัย

