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1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ     

 1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2 )  เ พื่ อ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  

   

2. ขอบเขตของกระบวนการ   

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียมจัดท าแผน ประกอบด้วยกิจกรรม 1) แต่งตั้ง

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2) รวบรวมและส ารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และ 3) วิเคราะห์และสรุปปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ขั้นตอน

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยกิจกรรม 

1) ส ารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้ าหนักของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และ 2) วิเคราะห์ต าแหน่ง

ยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel ขั้นตอนการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม 

1) ก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 2) รวบรวมและสรุป (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 3) รวบรวมและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ระดับ

มหาวิทยาลัย พร้อมงบประมาณและแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ และ 4) เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี ขั้นตอนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยกิจกรรม 

1) ติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะรวบรวมเสนอผู้บริหาร เป็นระยะและเป็นข้อมูล

ส าหรับจัดท าแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการในปีถัดไป 

 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2554) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ 

ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน 

อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้อง

ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

แผนยุทธศาสตร์  หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission)  

ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น 

จะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่ วมกันของสมาชิกในองค์การ 
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ที่ได้ท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์  

จะไปให้ถึง และแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่สามารถวัดได้ ทั้ งนี้องค์การสามารถใช้ 

แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้ 

แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ได้อกีด้วย  

ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็นสิ่งที่

ส าคัญยิ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดท าจ าเป็นต้องก าหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน  เพื่อให้

ยุทธศาสตรท์ี่ได้ออกมานัน้ตรงตามความต้องการ และด าเนนิไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน การก าหนดพันธกิจ สามารถท า

ได้โดยน าภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่แรกก่อตั้ง มาเป็น

แนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดท าต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน 

และแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก

และถูกต้อง 

วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานเป็น ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยการจัดท า

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกระท าเมื่อเราได้ก าหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จากนั้น  

จึงน าพันธกิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวมว่าหน่วยงานจะต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง และเพื่อให้

หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด หรือควรมุ่งเน้นไป

ในทิศทางใด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ตอ้งค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์นี ้

สามารถท าได้โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงานต้องการด าเนินการ

ในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ต้องการให้เกิดผลการ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

เป้าประสงค์  หมายถึ ง สิ่ งที่ หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ  โดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์ 

มาพิจารณาว่าหากสามารถด าเนินการจนประสบความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว  

ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์  และได้รับประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เป้าประสงค์ของกรมสรรพากร 

ประการหนึ่ง คือ รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จากตัวอย่างนี้ 

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ภาครัฐ โดยได้ประโยชน์คือ สามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอที่จะน าไปพัฒนาประเทศ 

ในด้านต่างๆ ได้ 

ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ 

ได้หรือไม่ ขั้นตอนนี้เราจะต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยค าที่ชัดเจน ทั้งในแง่ 

ของค าจ ากัดความและการระบุขอบเขต ยกตัวอย่างเช่น “จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในหนึ่งเดือน”  

เป็นต้นโดยตัวชีว้ัดนีจ้ะถูกน าเป็นหลักในการก าหนดค่าเป้าหมายในล าดับต่อไป 
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ค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุขั้นตอนนี้

เป็นขั้นตอนของการก าหนด หรือ ระบุว่า ในแผนงานนั้นๆ หน่วยงานต้องการท าอะไรให้ได้เป็นจ านวนเท่าไร

และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น ต้องผลิตนักสังคมสงเคราะห์

เพิ่มเป็นจ านวน 1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น  

กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะก าหนดขึ้น

จากการพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical success factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่า 

ในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จ และเราจ าเป็นต้องท าอย่างไร 

จงึจะไปสู่จุดนัน้ได้ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงาน

ระดับกรม หรือเมื่อด าเนินการจัดท าผลผลิต/โครงการตามที่ก าหนด ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย

การให้บริการ 

ผลผลิต หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการ

ให้บริการ (Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบค าถามว่าหน่วยงานของรัฐจัดท าบริการ 

อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Provider) ให้กับประชาชนเป้าหมายตามความต้องการของรัฐบาล 

ในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service purchaser) ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้

วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อน าไปใช้ในการให้บริการแก่องค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมี

ตัวชีว้ัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง

ปีงบประมาณ 

 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) คณบดี 1. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. ก ากับ และติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. ร่วมทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ 

4. ร่วมก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

5. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2) รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1. สง่เสริม สนับสนุน และใหค้ าปรึกษาแนะน าในเรื่องต่างๆ 

กับคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไป

ตามกรอบทิศทาง และแนวทางที่ก าหนด 

2. ร่วมทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ 

3. รว่มก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

4. พจิารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5. ก ากับ และติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี  

3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1. ร่วมด าเนินการเก็บข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

2. ร่วมทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ 

3. รว่มก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

4. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1. จัดท าแนวทางการด าเนินงานและปฏิทินการด าเนินงาน 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. ด าเนนิการเก็บข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

5. ร่วมทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ 

6. ร่วมก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

7. จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ 

9. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5) บุคลากรภายในคณะ 1. รับทราบและปฏิบัติการตามแผนฯ 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.1 ความต้องการของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : รัฐบาล/กระทรวง/มหาวิทยาลัย ให้หนว่ยงานน านโยบายหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องไปสู่การ

ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรร 

ผู้รับบริการ : บุคลากรของหนว่ยงาน 1. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ กลยุทธ์ โครงการ 

กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดี

ยิ่งขึน้ 

2. ตัวชี้วัดที่ได้รับมีความสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

3. มีรายละเอียดของวิธีการวัด และการประเมินผลที่

ชัดเจน 

4. ความถูกต้องของข้อมูลผลการด าเนินงาน และสามารถ

น าไปประกอบการตัดสินใจได้ 

5. ผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย 1. ทิศทางในการพัฒนาที่ ชัด เจน  และสอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง และสามารถ

น าไปใช้ในการบริหารจัดการ 

คู่ความร่วมมือ : ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 ก าหนด 

ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผน 4 ปี และมีการติดตาม  

และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน 
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6. ข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ 

 
 ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดทีส่ าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/

ผู้รับบรกิาร 

ผู้มีส่วนได/้ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ

ร่วมมือ 

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยบรรลุ

ตามเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ 

ที่ก าหนด 

     

 

 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 มหาวิทยาลัยได้มกีารทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานแล้ว พบว่า กระบวนการที่น าไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มปีระสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

 

 



1 กรกฎาคม 1 มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี

1 รายช่ือของคณะกรรมการถูกต้อง 1 มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

1 ฉบับ

N

2 กรกฎาคม 2 ร้อยละของการจัดเก็บแบบสอบถามข้อมูล
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

2 มีการส ารวจครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 2 ร้อยละของการจัดเก็บแบบสอบถามข้อมูล
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

≥ 80.00

                                                                           Y

3 สิงหาคม 3 มีรายงานข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก 3 จัดประเด็นของข้อมูลปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกถูกต้อง

3 มีรายงานข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก 1 ชุด

4 สิงหาคม 4 มีผลการประเมินค่าคะแนนน้ าหนักปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก

4 มีการส ารวจครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 4 มีผลการประเมินค่าคะแนนน้ าหนักปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก

1 ชุด

                                                   N
                                  
                               

                               Y

5 สิงหาคม 5 มีรายงานผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ 5 บันทึกข้อมูลครบและถูกต้อง 5 มีรายงานผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ 1 ชุด

กา
รจั

ดท
 าวิ

สัย
ทัศ

น์ 
พัน

ธกิ
จ 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ 
ปร

ะเ
ด็น

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 แ
ละ

กล
ยุท

ธ์

                                         

                                 Y

6 สิงหาคม 6 มีข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแผนท่ียุทธศาสตร์

6 คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 6 มีข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแผนท่ียุทธศาสตร์

1 ชุด

7 กันยายน 7.1 มีข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 7 คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 7 มีข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 1 ชุด

                            N      Y

8 กันยายน 8.1 มี (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 8 ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามมติท่ีประชุม 8 มี (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 1 เล่ม

                              N

9 กันยายน 9 มีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 9 ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 9 มีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 1 เล่ม

Y
10

11

กันยายน- ตุลาคม

กันยายน

10

11

จ านวนช่องทางท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

รายช่ือบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบโครงการ/ตัวช้ีวัด

10

11

เผยแพร่ครบตามช่องทางท่ีก าหนด

ทุกตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการมีผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานท่ี
ด าเนินการ

10

11

จ านวนช่องทางท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีผู้รับผิดชอบ

≥ 3

100

ติด
ตา

มแ
ละ

ปร
ะเ

มิน
ผล

กา
ร

ปฏิ
บัติ

รา
ชก

าร

12 ตุลาคม - กันยายน
และปีงบประมาณถัดไป

12 รายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลผลการด าเนินการต่างๆตล
อกปีงบประมาณท่ีบริหาร

12 รายงานผลการด าเนินงานมีความครบถ้วน 12 ร้อยละการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน 100

7.1 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP) 

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

                                                        กระบวนการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

ขั้น
ตอ

น

บุคลากรภายในคณะ เป้าหมายเอกสารท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม 

ตัวช้ีวัด (kqi)

ตัวช้ีวัด (kqi)

กา
รขั

บเ
คลื่

อน
ยุท

ธศ
าส

ตร์

ระยะเวลาในการด าเนินการ

กา
รเต

รีย
มจั

ดท
 าแ

ผน
กา

รวิ
เค

รา
ะห์

ศัก
ยภ

าพ
เพื่

อป
ระ

เมิ
น

สถ
าน

ภา
พใ

นปั
จจุ

บัน
ขอ

งม
หา

วิท
ยา

ลัย

กองนโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณบดี

การปฎิบติังานทัว่ไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนท่ียุทธศาสตร์

ก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์

เผยแพร่แผนยุทธศาสตร ์
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี

จัดท าแบบส ารวจ SWOT วิเคราะห์และสรุปปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอก

ส ารวจเพ่ือประเมินค่าคะแนนน้ าหนักของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม Excel

แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

รวบรวมและ ส ารวจความคิดเห็น   
เกี่ยวกับปัจจัยภายใน และปัจจัย

ภายนอก

รวบรวมและสรุป  
จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

ระดับหน่วยงาน

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ระดับหน่วยงานพร้อมงบประมาณและแผนปฏบิัติการด้านตา่งๆ เสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

สูงสุดของมหาวิทยาลัยและสง่กองนโยบายและแผน

เร่ิมตน้

กองนโยบายและแผน
จัดประชุมมอบนโยบาย

พิจารณา

บุคลากรภายใน
คณะตอบ
แบบสอบถาม

พิจารณา

พิจารณา
N

พิจารณา

พิจารณา

พจิารณา

ติดตามประเมินผลและน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะรวบรวม
เสนอผู้บริหาร เป็นระยะและเป็น

ข้อมูลส าหรับจัดท าแผนปรบัปรุงการ
ปฏิบัติราชการในปีถัดไป

รับทราบ / ด าเนินการ



ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

                                                        กระบวนการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

ขั้น
ตอ

น

บุคลากรภายในคณะ เป้าหมายเอกสารท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม 

ตัวช้ีวัด (kqi)

ตัวช้ีวัด (kqi)ระยะเวลาในการด าเนินการกองนโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณบดี

การปฎิบติังานทัว่ไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเชื่อมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ผู้อนุมัติ ...................................................................

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ (KQI) 
ร้อยละของการบรรลุตามตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติการ

เป้าหมาย
≥ 80.00

(ผศ.ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันท่ี 25 ธันวาคม 2561

สิ้นสุด
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7.2 วธิีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

 

 

 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

QWI – 001 : จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ค าจ ากัดความ : เป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. รับทราบนโยบายมหาวทิยาลัย รับแบบฟอร์ม

การจัดท าแผนจากมหาวิทยาลัย 

ก.ค. ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี

(FM – CS3-01) 

3. แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนพร้อมท้ัง

จัดการประชุมแนวทางการจัดท าแผนประจ าป ี

ก.ค. ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

รายงานการประชุม 

4. ส ารวจ SWOT และวิเคราะหห์าต าแหนง่

ยุทธศาสตร์ของคณะ 

ก.ค. – ส.ค. คณบดี/ รองคณบดี

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ/ฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

ผลการวเิคราะห์ SWOT 

5. วเิคราะห์ขอ้มูลวสิัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และ

แผนที่ยุทธศาสตร์ 

ส.ค. คณบดี/ รองคณบดี

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ/ฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล

วสิัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแผนท่ี

ยุทธศาสตร์ 

6. ตัง้โครงการงบประมาณ ตัวชี้วัดตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ส.ค. – ก.ย. คณบดี/ รองคณบดี

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ/ฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของ

แผนยุทธศาสตร์ 

7. จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร

ของคณะ 

ก.ย. ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ร่างแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารของคณะ 

8. เผยแพร่แผนฯ ก.ย. – ต.ค.  คณบดี/ รองคณบดี

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ/ฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

แผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารของคณะ 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

QWI – 001 : จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ค าจ ากัดความ : เป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ตดิตาม ประเมินผล เก็บข้อมูลแผนฯ ต.ค. – ก.ย.  ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผลตดิตาม ประเมินผล ข้อมูล

แผนฯท่ีเก็บได ้
  

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM – CS3-01 แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 

1) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2) ขอ้มูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

3) แผนยุทธศาสตรพ์ัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5) เอกสารงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
 

8. มาตรฐานการปฏิบติังาน 

1) แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย 

2) รอ้ยละของการบรรลุตามตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติการ 
 

 

9. ระบบตดิตามประเมนิผล 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

นั้น มีระบบการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาใน

การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

ของกระบวนการ 

ตุลาคม ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

คณบดี/ รองคณบดีฝา่ย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม – 

กันยายน 

ของปีถัดไป 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

คณบดี/ รองคณบดีฝา่ย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

3. รวบรวมและสรุ ปผลการติ ดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ 

กันยายน 

ของปีถัดไป 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

คณบดี/ รองคณบดีฝา่ย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับ 

บัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

กระบวนการ 

กันยายน 

ของปีถัดไป 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

คณบดี/ รองคณบดีฝา่ย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ ตุลาคม 

ของปีถัดไป 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

คณบดี/ รองคณบดีฝา่ย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนนิงาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 

ของปีถัดไป 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

คณบดี/ รองคณบดีฝา่ย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนมุัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์  

และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

(FM – CS3 - 01) 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ชื่อหน่วยงาน) 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ .........................  
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
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สารบัญ 
 

ส่วน 1 บทน า  

 1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของหนว่ยงาน  

 1.2 โครงสร้างหนว่ยงาน  

 1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  

 1.4 ผลการด าเนนิงานท่ีผา่นมา  

  1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรท่ีเปิดสอน  
  1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา  
  1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  
  1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต  
  1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย  
  1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชพี  
  1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  1.4.8 ข้อมูลบุคลากร  
 1.5 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

ส่วนที ่2 การวิเคราะหเ์ชิงยทุธศาสตร์ (ชื่อหน่วยงาน)  

 2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์กร  

  2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment Analysis)  

  2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment Analysis)  

 2.2 ประเด็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนนิงานของ (ชื่อหน่วยงาน)  

  2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)  

  2.2.2 ประเด็นจุดออ่น (Weaknesses : W)  

  2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)  

  2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)  

 2.3 ผลการวเิคราะห์ต าแหนง่ยุทธศาสตร์ของ (ชื่อหน่วยงาน)  

  2.3.1 ต าแหนง่ยุทธศาสตร์ของ (ชื่อหน่วยงาน) ในปัจจุบัน  

  2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ท่ีปรับปรุงแลว้  

 2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย  

ส่วนที ่3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560 - 2564)  

 3.1 วสิัยทัศน์ (Vision)  

 3.2 พันธกิจ (Mission)  

 3.3 ภารกิจกลัก (Key result area)  

 3.4 เสาหลัก (Pillar)  

 3.5 วัฒนธรรม (Culture)  
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 3.6 อัตลักษณ ์(Identity)  

 3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

 3.8 ค่านยิมหลัก (Core Values)  

 3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)  

 3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ (ชื่อหน่วยงาน) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560-2564  

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560 - 2564)  

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิัตแิละการตดิตามประเมินผล  

ภาคผนวก  

 1 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบัิตกิาร   

 2 ผลการวเิคราะห์เชงิยุทธศาสตร์  

 3 ประมวลภาพกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560 - 2564) และจัดท า

แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 (หน่วยงาน) 

 

 4 รายช่ือผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีสว่นร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 (หน่วยงาน) 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

1.2 โครงสร้างหนว่ยงาน 

1.3 โครงสร้างการบรหิาร 

1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมลูหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

ปีการศึกษา 

2558 

ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

    

    

    

รวมทั้งสิ้น    

 

1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม 

          

          

          

          

รวมทั้งสิ้น          
 

1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม ปกติ พเิศษ รวม 

          

          

          

รวมทั้งสิ้น          

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศกึษา 2558 2559 2560 

การมีงานท า    
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เงินเดือนเร่ิมต้นเปน็ไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ.    

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต    
 

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ  

2560 

ปีงบประมาณ 2561 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

       
       
       

       

รวมทั้งสิ้น       
 

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2559 

ปีงบประมาณ  

2560 

ปีงบประมาณ 

2561 

    

    

    

    

รวมทั้งสิ้น    
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1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2559 

ปีงบประมาณ  

2560 

ปีงบประมาณ 

2561 

    

    

    

รวมทั้งสิ้น    

 

 

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 
 

  สายสนับสนุนวชิาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

             

             

             

             

รวมทั้งสิ้น             

 

สายวชิาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. ศ. รวม อ. ผศ. ศ. รวม 

             

             

             

             

รวมทั้งสิ้น             
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1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2562 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ (ชือ่หน่วยงาน) 
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ (ชื่อหน่วยงาน) 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(2 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (3 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (2 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ (หน่วยงาน) 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ (หน่วยงาน) ในปัจจุบัน 

2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
3.2 พันธกิจ (Mission) 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของ (ชื่อหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564  
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560 – 2564) 

(ใชไ้ฟล์ Excel) 
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ใชไ้ฟล์ Excel) 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่

การปฏบัิตจิ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความรว่มมือในการแปลงยุทธศาสตร์การ

พัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผล

การด าเนนิงานตามแผนอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัตไิด้อยา่งเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน (ช่ือหนว่ยงาน) ในเร่ืองแนวคิดและสาระส าคัญ

ของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวทิยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏบัิตกิาร 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏบัิตไิด้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรของ(ชื่อหน่วยงาน)มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏบัิต ิและการติดตามประเมินผล 

ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้ า ใจร่วมกันเกี่ ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 
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1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของ (ชื่อหน่วยงาน) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง 

และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้งระบบ 

พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผา่นสื่อภายใน (ชื่อหนว่ยงาน) ผา่นกิจกรรมตา่งๆ เพื่อกระตุน้ ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายใน (ชื่อหน่วยงาน) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

(18) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ

สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏบัิตนิัน้เป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไกทัง้หมดให้

สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว ้เพื่อใหผู้้มีสว่นเกี่ยวข้องมคีวามรู้สกึเป็นเจ้าของและมสี่วนร่วม รวมท้ังต้องอาศัย

กระบวนการและกลไกการผนกึก าลังในหลายมติใินการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กร

ร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุง่สู่จุดมุง่หมายสูงสุดขององค์กรคือวสิัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยสว่นส าคญั ดังนี ้

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสื่อสาร

ทิศทางองค์กรให้แกบุ่คลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏบัิตกิาร โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนนิงานมาแปลงเป็น

แผนงาน/ โครงการท่ีปฏบัิตไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสูก่ารปฏบัิติ

อย่างชัดเจน รวมท้ังต้องมรีะบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเนน้การท างานเพ่ือมุง่ผลสัมฤทธ์ิ 

4. การประสานงานระหว่างหนว่ยงานภายใน (ชื่อหน่วยงาน) ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละ

หนว่ยงานให้มีความก้าวหนา้ เกิดการแลกเปลี่ยนขอ้มูล จัดเก็บขอ้มูล เผยแพร่ขอ้มูล และถา่ยทอดความรู้ซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมนิผลความก้าวหนา้ของการด าเนินการในทุกระดับ 

 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏบัิตท่ีิเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน (ชื่อหน่วยงาน) แลว้ (ชื่อหน่วยงาน) จะตอ้ง

วางระบบท่ีจะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมกีารตดิตามและประเมินผล เพ่ือชว่ยให้ทราบ

ถึงความก้าวหนา้ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น อันจะชว่ยให้ผู้รับผิดชอบพจิารณาหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป การตดิตาม

และประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนชีี้วัดความส าเร็จในหลายมติ ิและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

บริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี ้

1. การตดิตามและประเมินผลการด าเนนิการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมท้ังสรุปบทเรียน

และข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชงิยุทธศาสตร์ 

ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพตอ่ไป 

2. การตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตริาชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน

เป็นประจ าทุกเดอืน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหนา้ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุก

ระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนนิการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปี

เผยแพร่สูส่าธารณะ 
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3. การตดิตามผลการใชจ้่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซือ้จัดจา้ง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อ

เร่งรัดการด าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

4. การตดิตามผลตามค ารับรองการปฏบัิตกิารประจ าปท่ีีก าหนดไว้แลว้ โดยมีการก าหนดระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

5. ควรมกีลไกเช่ือมโยงการประเมนิผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับผลงานใน

ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถา่ยทอดแผนยุทธศาสตร์สูร่ะดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 

 

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ตามบริบทของหน่วยงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์

  

  



 

 

36 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏบิัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการประจ าปี 
 

1. อาจารย์ ดร. ชินวัฒน์  ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

2. นางสาวรดาศา   โพธิ์จาด                   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. นางสาวสุมิตรา   พรหมขุนทอง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

4. นายศุภกิจ   ขจรกิตติมศักดิ์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

5. นายอิทธิเชษฐ์   กาฬสุวรรณ        บุคลากร  
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