
องคประกอบที ่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1        :       กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงชี้   :      กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐาน    : 
           

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของศูนยฯ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
ศูนยฯ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว  15  ป ฉบับท่ี  2 (พ.ศ.2551 – 2565)   และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับท่ี  10    
(พ.ศ.2551 – 2554)   

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับศูนยไปสูทุกหนวยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ  4  พันธกิจ คือ  ดานการเรียน-

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพ่ือวัด 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 
5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ  4  พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ 

รายงานผลตอผูบริหาร เพ่ือพิจารณา 
             7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล           
ตอผูบริหารและคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  เพ่ือพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ไปปรับปรุง 
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  หรือ 7  ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 

 

 
 
 
 



ผลการดําเนินงาน 
 

 ในปการศึกษา  2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน  8   ขอ ดังนี ้
 

1.  ศูนยหัวหิน  มีแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556 โดยไดปรากฏอยูในแผนกล
ยุทธ ป 2552 - 2556  หนาท่ี 1 (ศห. 1.1-1.1 ) และไดดําเนินงานตามระบบ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนากลยุทธของศูนยหัวหิน (ศห. 1.1-1.2) และคณะกรรมการไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธของศูนยฯ 
โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรทุกระดับ  ในปงบประมาณ 2553 คณะกรรมการได
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนกลยุทธของศูนยฯ  โดยมีการทบทวนการวิเคราะหศักยภาพความพรอม
ของศูนย  มีการศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกร  วิเคราะหความสอดคลองกับ
นโยบาย  ภารกิจของศูนยฯ และทบทวนทิศทางขององคกร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  รวมท้ังการทบทวนกลยุทธ
ของศูนย  ผลปรากฏตามสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนากลยุทธของศูนยฯ  ครั้งท่ี  2/2552   
วันท่ี  5  พ.ค.  2552  (ศห. 1.1-1.3) ภายในแผน  กลยุทธไดแสดงถึงความสอดคลอง เช่ือมโยง กับนโยบาย 
ทิศทางขององคกรและจุดเนนของศูนย ซ่ึงปรากฏในแผนกลยุทธของศูนยฯ  ป  พ.ศ. 2552-2556 หนาท่ี 20          
(ศห. 1.1-1.4)  ซ่ึงแผนฯ  ดังกลาวไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของศูนย   
หัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม 2552 (ศห. 1.1-1.5)  

2.  ศูนยหัวหิน  ไดกําหนดใหมีการถายทอดแผนกลยุทธเพ่ือใหบุคลากรภายในศูนยฯ ไดรับรู เขาใจ 
และถือเปนแนวทางในการดําเนินกลยุทธของศูนยในหลายชองทาง เชน การประชุมถายทอดแผนกลยุทธใน
การประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน (ศห. 1.1-2.1) และมีการมอบหมายผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ
อยางชัดเจน  มีการจัดพิมพเปนรูปเลมและเผยแพรใหแกบุคลากร (ศห. 1.1-2.2) ตลอดจนไดเผยแพรทาง
เวบ็ไซตของศูนยหัวหิน   http://Hun-Hin dusit.ac.th/  (ศห. 1.1-2.3) 

3.  ศูนยหัวหินมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ  โดยไดมีการจัดประชุมเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป  2553 แบบมีสวนรวม โดยดําเนินการตาม  Flow Chart  ขั้นตอนการแปลงแผนกล
ยุทธสูแผนปฏิบัตกิารราชการ  (ศห. 1.1-3.1) ตามกระบวนการของ  Balance scorecard ครบท้ัง  4  มุมมอง 
ภายในแผนปฏิบัติราชการมีการวิเคราะหความสอดคลอง และจัดทําแผนงานโครงการท่ีครอบกลุมครบท้ัง      
4   พันธกิจ  ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ.2553   (ศห. 1.1-3.2)  

4.  ศูนยหัวหินมีการกําหนดตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมายของ   
แตละตัวบงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีชัดเจน
ปรากฏในแผนกลยุทธ 2552 - 2556 (ศห. 1.1-4.1)  และแผนปฏิบัติงานประจําป  2553  (ศห. 1.1-4.2) 

 
 



5.  ในการดําเนินงานของศูนยหัวหิน  ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2553  ครบถวนครอบคลุมท้ัง  4   พันธกิจ ประกอบดวย ดานการเรียนการสอน (ศห. 1.1-5.1) ดานวิจัย 
(ศห. 1.1-5.2)  ดานบริการวิชาการ (ศห. 1.1-5.3) และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (ศห. 1.1-5.4)   

6.  ศูนยหัวหิน  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงาน  ประจําป 2553 ได
ดําเนินการแลว  2 ครั้ง คือการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชประจําป  2553 กพร.รอบ  6  เดือน 
(ศห. 1.1-6.1) และนําผลเสนอเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  ในเดือน เมษายน 2553            
(ศห. 1.1-6.2)  มีการติดตามผลการ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2553  กพร.  รอบ 12  เดือน 
(ศห. 1.1-6.3) และไดนําผลการดําเนิน งานเสนอเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ในเดือน 
กรกฎาคม 2553   (ศห. 1.1-6.4)  

7.  คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ ศูนยหัวหิน ไดจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน  ซ่ึงศูนยหัวหินไดประเมิน
ตนเองแลวท้ัง  5  ตัวบงช้ีของแผนกลยุทธของศูนยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553  รอบ  12 เดือน  ปละ  1 
ครั้ง  (ศห. 1.1-7.1) และไดนําผลการประเมินดังกลาวฯ  เสนอเขาท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย ฯ 
ในเดือน กันยายน  2553  (ศห.  1.1-7.2) 

 8.  ศูนยหัวหินไดนําการผลการตรวจประเมิน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ มา 
ปรับปรุง  ทบทวนแผนกลยุทธโดยไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธประจําป พ.ศ. 2552 - 2556       
ในปงบประมาณ  2554 ของศูนยฯ (ศห. 1.1-8.1) และไดจัดประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554  (ศห. 1.1-8.2) ของศูนยฯ  เพ่ือเสนอเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤศจิกายน  2553  (ศห. 1.1-8.3)  
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ. 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
1.1 ขอ  8   ขอ 5  คะแนน 

 

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย 
ปการศึกษา2553 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1.1 ขอ - 6   ขอ 
( 4  คะแนน ) 

 8  ขอ  
( 5  คะแนน ) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 
 

 



รายการหลักฐาน 
 

ศห. 1.1-1.1   แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556 
ศห. 1.1-1.2   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน 
ศห. 1.1-1.3   รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากลยุทธของศูนยฯ ครั้งท่ี 2/2552 ลงวันท่ี 5 พ.ค. 2552 
ศห. 1.1-1.4   ความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธของศูนยหัวหิน กับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
ศห. 1.1-1.5   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม  2552 
ศห. 1.1- 2.1    รายงานการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน ในเดือน พฤษภาคม  2552 
ศห. 1.1- 2.2    แผนกลยุทธประจําป พ.ศ. 2552 - 2556 
ศห. 1.1- 2.3    หลักฐานการเผยแพรเอกสาร 
ศห. 1.1- 2.4   http://Huanhindusit.ac.th/ 
ศห. 1.1-3.1   รายงานการประชุมเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  2553 
ศห. 1.1-3.2   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2553 
ศห. 1.1-3.3   แผนงานโครงการดานการเรียนการสอน ในแผนปฏิบัติราชการประจําป  2553 
ศห. 1.1-3.4   แผนงานดานวิจัย ในแผนปฏิบัติราชการประจําป   2553 
ศห. 1.1-3.5   แผนงานดานบริการวิชาการ ในแผนปฏิบัติราชการประจําป   2553 
ศห. 1.1-3.6   แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําป   2553 
ศห. 1.1-.4.1   ตัวบงช้ีของแผนกลยุทธประจําปพ.ศ.   2552 - 2556 
ศห. 1.1-.4.2   ตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจําป   2553 
ศห. 1.1-5.1    สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  2553 ดานการเรียนการสอน 
ศห. 1.1-5.2   สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ดานวิจัย 
ศห. 1.1-5.3    สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ดานบริการวิชาการ 
ศห. 1.1-5.4    สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศห. 1.1-6.1     รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป   2553  รอบ  6  เดือน 
ศห. 1.1-6.2    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  ในเดือน เมษายน   2553  
ศห. 1.1-6.3    รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 รอบ  12   เดือน  
ศห. 1.1-6.4     ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน ในเดือน กรกฎาคม  2553 
ศห. 1.1 -7.1    รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 
ศห. 1.1 -7.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  ในเดือนกันยายน  2553 
ศห. 1.1 -8.1     รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผนกลยุทธ  2552 - 2556     ( แผนปรับปรุงฯ )  
ศห. 1.1 -8.2     รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ   ปงบประมาณ  2553  
ศห. 1.1 -8.3     การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤศจิกายน  2553  



เสริมจุดแข็ง 
 

 ศูนยหัวหิน  ไดมีการดําเนินการตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป  ท่ีไดจากการมี
สวนรวมของบุคลากรภายในศูนยหัวหิน  และมีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามตัวบงช้ี      
มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลตามท่ีกําหนดไว  รวมถึงมีการนําผลการพิจารณาและการประเมิน 
มาปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 
แนวทางการพัฒนา 
 

 ควรมีการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่อง 
 


