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1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
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
และแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน

2. ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม ขั้นตอนการเตรียมจัดทาแผน ประกอบด้วยกิจกรรม 1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2) รวบรวมและสารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และ 3) วิเคราะห์และสรุปปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ขั้นตอน
การวิเ คราะห์ศัก ยภาพเพื่ อ ประเมินสถานภาพในปั จจุบั นของมหาวิ ทยาลั ย ประกอบด้ วยกิจกรรม
1) ส ารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้าหนัก ของปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอก และ 2) วิเ คราะห์ตาแหน่ง
ยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel ขั้นตอนการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ ประกอบด้ว ยกิ จกรรมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุท ธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย กลยุ ทธ์ และแผนที่ยุ ทธศาสตร์ ขั้นตอนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม
1) กาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 2) รวบรวมและสรุป (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 3) รวบรวมและจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ระดั บ
มหาวิทยาลัย พร้อมงบประมาณและแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ และ 4) เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
และแผนปฏิบัติการประจาปี ขั้นตอนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยกิจกรรม
1) ติดตามประเมินผลและนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะรวบรวมเสนอผู้บริหาร เป็นระยะและเป็นข้อมูล
สาหรับจัดทาแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการในปีถัดไป

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
มาตรฐาน หมายถึ ง สิ่ง ที่ เ อาเป็ นเกณฑ์ส าหรับ เที ย บก าหนด ทั้ง ในด้า นปริม าณ และคุณ ภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์
ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากาหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน
อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจาเป็นต้อง
กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย
แผนยุ ท ธศาสตร์ หมายถึ ง ทิ ศ ทางหรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกิ จ และภารกิ จ ( Mission)
ให้ สั มฤทธิ ผลตามวิ สั ยทั ศน์ (Vision) และเป้ าประสงค์ ขององค์ การ (Corporate Goal) แผนยุ ทธศาสตร์ ที่ ดี นั้ น
จะต้องถู กก าหนดขึ้นตามวิสั ยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่ วมกั นของสมาชิกในองค์การ
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ที่ได้ท างานร่วมกั น โดยวิสั ยทัศน์ นี้เป็นความเห็ นพ้องต้องกั นว่ าเป็ นจุ ดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์
จะไปให้ ถึ ง และแปลงออกมาเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective) ที่ ส ามารถวั ด ได้ ทั้ ง นี้ อ งค์ ก ารสามารถใช้
แผนยุ ทธศาสตร์เป็ นกรอบในการประเมิ นผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้ นองค์ การยั งสามารถใช้
แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ได้อกี ด้วย
ยุทธศาสตร์ หมายถึ ง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็นสิ่งที่
สาคัญยิ่งในการจัดทายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดทาจาเป็นต้องกาหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้
ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานัน้ ตรงตามความต้องการ และดาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดาเนินงานของหน่วยงาน การกาหนดพันธกิจ สามารถทา
ได้โดยนาภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่แรกก่อตั้ง มาเป็น
แนวทาง ทั้ง นี้ ผู้ จัด ท าต้ องก าหนดให้ ชัด เจนว่ าพั นธกิ จแต่ล ะข้ อมี ความหมายครอบคลุ มขอบเขตแค่ไ หน
และแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก
และถูกต้อง
วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานเป็น ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยการจัดทา
วิสั ย ทัศน์ของหน่ ว ยงาน ควรกระท าเมื่อเราได้ก าหนดพันธกิ จของหน่วยงานเป็นที่เ รีย บร้ อยแล้ว จากนั้ น
จึง นาพั นธกิ จ ทั้ งหมด มาพิ จารณาในภาพรวมว่า หน่ ว ยงานจะต้ อ งด าเนิ นการในเรื่อ งใดบ้า ง และเพื่อ ให้
หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด หรือควรมุ่งเน้นไป
ในทิศทางใด
ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ตอ้ งคานึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์นี้
สามารถทาได้โดยการนาพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงานต้องการดาเนินการ
ในประเด็ น ใดเป็ น พิเ ศษ และหลั งจากได้ด าเนิน การดัง กล่ าวเป็ น ที่เ รี ย บร้ อ ยแล้ว ต้ องการให้ เ กิ ดผลการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางใด
เป้ า ประสงค์ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ห น่ ว ยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้ อ งน าประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
มาพิ จ ารณาว่ า หากสามารถด าเนิ น การจนประสบความสาเร็ จ ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ต่ ล ะข้ อ แล้ ว
ใครเป็ นผู้ ได้ รั บผลประโยชน์ และได้ รั บประโยชน์ อย่ างไร ยกตั วอย่ างเช่ น เป้ าประสงค์ ของกรมสรรพากร
ประการหนึ่ ง คื อ รั ฐมี รายได้ จากการจั ดเก็ บภาษี เพี ยงพอในการพั ฒนาประเทศในด้ านต่ างๆ จากตั วอย่ างนี้
ผู้ ได้ รั บประโยชน์ คื อ ภาครั ฐ โดยได้ ประโยชน์ คื อ สามารถจั ดเก็ บภาษี ได้ มากพอที่ จะน าไปพั ฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ ได้
ตั วชี้ วั ด หมายถึ ง สิ่ งที่ จะเป็ นตั วบ่ งชี้ ว่ าหน่ วยงานสามารถปฏิ บั ติ งานบรรลุ เป้ าประสงค์ ที่ วางไว้
ได้ หรื อไม่ ขั้ นตอนนี้ เราจะต้องพิ จารณาหาปัจจัยที่เป็ นตั วบ่ งชี้ ดังกล่าว และต้องใช้ ถ้อยค าที่ ชั ดเจน ทั้งในแง่
ของค าจ ากั ดความและการระบุ ขอบเขต ยกตั วอย่ างเช่ น “จ านวนสมาชิ กที่ เข้ าร่ วมโครงการในหนึ่ งเดื อน”
เป็นต้นโดยตัวชีว้ ัดนีจ้ ะถูกนาเป็นหลักในการกาหนดค่าเป้าหมายในลาดับต่อไป
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ค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความสาเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนของการกาหนด หรือ ระบุว่า ในแผนงานนั้นๆ หน่วยงานต้องการทาอะไรให้ได้เป็นจานวนเท่าไร
และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น ต้องผลิตนักสังคมสงเคราะห์
เพิ่มเป็นจานวน 1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น
กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะกาหนดขึ้น
จากการพิ จารณาปัจ จัย แห่ง ความส าเร็จ (Critical success factors) เป็น สาคั ญ กล่า วคื อ ต้อ งพิ จ ารณาว่ า
ในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสาเร็จ และเราจาเป็นต้องทาอย่างไร
จึงจะไปสู่จุดนัน้ ได้
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของหน่วยงาน
ระดับกรม หรือเมื่อดาเนินการจัดทาผลผลิต /โครงการตามที่กาหนด ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมาย
การให้บริการ
ผลผลิ ต หมายถึ ง ผลของการด าเนิ นงานตามกิ จกรรม ซึ่ งอาจจะเป็ นผลผลิ ต (Product) หรื อการ
ให้ บริ การ (Service) ที่ ด าเนิ นงานโดยหน่ วยงานของรั ฐหรื อการตอบค าถามว่ าหน่วยงานของรั ฐจั ดท าบริ การ
อะไร (What) ในฐานะผู้ จั ด หาบริ ก าร (Provider) ให้ กั บ ประชาชนเป้ า หมายตามความต้ อ งการของรั ฐ บาล
ในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service purchaser) ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้
วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนาไปใช้ในการให้บริการแก่องค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมี
ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
1) คณบดี

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
2. กากับ และติดตามการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
3. ร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์
4. ร่วมกาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์
5. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
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ผู้รับผิดชอบ
2) รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

5) บุคลากรภายในคณะ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องต่างๆ
กับคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
ตามกรอบทิศทาง และแนวทางที่กาหนด
2. ร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์
3. ร่วมกาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์
4. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. กากับ และติดตามการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
1. ร่วมดาเนินการเก็บข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
2. ร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์
3. ร่วมกาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์
4. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
1. จัดทาแนวทางการดาเนินงานและปฏิทินการดาเนินงาน
2. จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
4. ดาเนินการเก็บข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
5. ร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์
6. ร่วมกาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์
7. จัดทาเล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
8. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ
9. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
1. รับทราบและปฏิบัติการตามแผนฯ

5

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/
ความต้องการ
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ : รัฐบาล/กระทรวง/มหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานนานโยบายหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรร
1. ยุ ทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ มาตรการ กลยุ ทธ์ โครงการ
ผู้รับบริการ : บุคลากรของหน่วยงาน
กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดี
ยิ่งขึน้
2. ตัวชี้วัดที่ได้รับมีความสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน
3. มีรายละเอียดของวิธีการวัด และการประเมินผลที่
ชัดเจน
4. ความถูกต้องของข้อมูลผลการดาเนินงาน และสามารถ
นาไปประกอบการตัดสินใจได้
5. ผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
1. ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาที่ ชั ด เจน และสอดคล้ อ งกั บ
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ข้ อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ถู ก ต้ อ ง และสามารถ
นาไปใช้ในการบริหารจัดการ
ผูบ้ ริหารมีส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
คู่ความร่วมมือ : ผูบ้ ริหาร
การประจาปี
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนด
ให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ โดยจั ด ท าเป็ น แผน 4 ปี และมี ก ารติ ด ตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน
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6. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

ที่มาของข้อกาหนดทีส่ าคัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ผู้เรียน/
ผู้มีส่วนได้/ คู่ความ
ผู้ส่งมอบ
ผู้รับบริการ ส่วนเสีย
ร่วมมือ

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยบรรลุ
ตามเป้ า หมายของแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์
ที่กาหนด









กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ



7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยได้มกี ารทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานแล้ว พบว่า กระบวนการที่นาไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 มีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน โดยมีกระบวนการ ดังนี้

7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มคี ุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP)

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)
กระบวนการปฏิบัติงาน : การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
FM-xx-yy

การตัดสินใจ

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ ม

Work Intrucion

จุดเชื่อมโยง

คู่มือปฏิบตั ิงาน

สายงานหลัก

การสื่อสาร

สายงานย้ อนกลับ

สายงานไปและกลับ

ขั้นตอน

ตัวชี้วดั (kqi)
กองนโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

คณบดี

บุคลากรภายในคณะ

เริม่ ต้น

การเตรียมจัดทาแผน

รวบรวมและ สารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วดั (kqi)

จุดควบคุม

เป้าหมาย

1

กรกฎาคม

1

มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี

1

รายชื่อของคณะกรรมการถูกต้อง

1

มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

1 ฉบับ

2

กรกฎาคม

2

ร้อยละของการจัดเก็บแบบสอบถามข้อมูล
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

2

มีการสารวจครบทุกกลุ่มเป้าหมาย

2

ร้อยละของการจัดเก็บแบบสอบถามข้อมูล
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

≥ 80.00

3

สิงหาคม

3

มีรายงานข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

3

จัดประเด็นของข้อมูลปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกถูกต้อง

3

มีรายงานข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

1 ชุด

4

สิงหาคม

4

มีผลการประเมินค่าคะแนนน้าหนักปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก

4

มีการสารวจครบทุกกลุ่มเป้าหมาย

4

มีผลการประเมินค่าคะแนนน้าหนักปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก

1 ชุด

5

สิงหาคม

5

มีรายงานผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์

5

บันทึกข้อมูลครบและถูกต้อง

5

มีรายงานผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์

1 ชุด

6

สิงหาคม

6

มีข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์

6

คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการดาเนินการ

6

มีข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์

1 ชุด

7

กันยายน

7.1

มีข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์

7

คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการดาเนินการ

7

มีข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์

1 ชุด

8

กันยายน

8.1

มี (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี

8

ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามมติที่ประชุม

8

มี (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี

1 เล่ม

9

กันยายน

9

มีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี

9

ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง

9

มีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี

1 เล่ม

10

กันยายน- ตุลาคม

10

จานวนช่องทางที่มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

10

เผยแพร่ครบตามช่องทางที่กาหนด

10

จานวนช่องทางที่มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

≥3

11

ทุกตัวชี้วดั การปฏิบัติราชการมีผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานที่
ดาเนินการ

11

12

รายงานผลการดาเนินงานมีความครบถ้วน

12

N

บุคลากรภายใน
คณะตอบ
แบบสอบถาม

จัดทาแบบสารวจ SWOT วิเคราะห์และสรุปปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

พิจารณา

Y

สารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้าหนักของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

N

วิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม Excel

พิจารณา

การจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

Y

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์

N
พิจารณา
Y

กาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์

รวบรวมและสรุป
จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ระดับหน่วยงาน

พิจารณา

พิจารณา
N

Y

จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
ระดับหน่วยงานพร้อมงบประมาณและแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ เสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยและส่งกองนโยบายและแผน

พิจารณา

N
Y

เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี

รับทราบ / ดาเนินการ
กันยายน
11

ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี

กองนโยบายและแผน
จัดประชุมมอบนโยบาย

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ระยะเวลาในการดาเนินการ

ติดตามประเมินผลและนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะรวบรวม
เสนอผู้บริหาร เป็นระยะและเป็น
ข้อมูลสาหรับจัดทาแผนปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการในปีถัดไป

12

รายชื่อบุคลากรที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบโครงการ/ตัวชี้วดั
11

ตุลาคม - กันยายน
และปีงบประมาณถัดไป

12

รายงานผลการดาเนินงานและข้อมูลผลการดาเนินการต่างๆตล
อกปีงบประมาณที่บริหาร

ร้อยละของตัวชี้วดั ที่ผู้รับผิดชอบ
100
ร้อยละการจัดส่งรายงานผลการดาเนินงาน

100

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)
กระบวนการปฏิบัติงาน : การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
FM-xx-yy

เริ่ มต้ น / สิ ้นสุด

การตัดสินใจ

การปฎิบตั ิงานทัว่ ไป

QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ ม

Work Intrucion

คู่มือปฏิบตั ิงาน

จุดเชื่อมโยง

สายงานหลัก

การสื่อสาร

สายงานย้ อนกลับ

สายงานไปและกลับ

ขั้นตอน

ตัวชี้วดั (kqi)
กองนโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

คณบดี

บุคลากรภายในคณะ

ระยะเวลาในการดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จุดควบคุม

ตัวชี้วดั (kqi)

เป้าหมาย

สิ้นสุด

ผู้อนุมัติ ...................................................................
(ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ตัวชี้วัดที่สาคัญ (KQI)
ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วดั
ของแผนปฏิบัติการ

เป้าหมาย
≥ 80.00
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
QWI – 001 : จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
คาจากัดความ : เป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ระยะเวลา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. รับทราบนโยบายมหาวิทยาลัย รับแบบฟอร์ม
การจัดทาแผนจากมหาวิทยาลัย

ก.ค.

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

3. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนพร้อมทั้ง
จัดการประชุมแนวทางการจัดทาแผนประจาปี
4. สารวจ SWOT และวิเคราะห์หาตาแหน่ง
ยุทธศาสตร์ของคณะ

ก.ค.

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ
คณบดี/ รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ/ฝ่าย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
คณบดี/ รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ/ฝ่าย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
คณบดี/ รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ/ฝ่าย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ
คณบดี/ รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ/ฝ่าย
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

ก.ค. – ส.ค.

5. วิเคราะห์ขอ้ มูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ และ
แผนที่ยุทธศาสตร์

ส.ค.

6. ตัง้ โครงการงบประมาณ ตัวชี้วัดตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ส.ค. – ก.ย.

7. จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร
ของคณะ
8. เผยแพร่แผนฯ

ก.ย.
ก.ย. – ต.ค.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
(FM – CS3-01)
รายงานการประชุม
ผลการวิเคราะห์ SWOT

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ และแผนที่
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของ
แผนยุทธศาสตร์

ร่างแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตกิ ารของคณะ
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตกิ ารของคณะ

10

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
QWI – 001 : จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
คาจากัดความ : เป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ระยะเวลา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
9. ติดตาม ประเมินผล เก็บข้อมูลแผนฯ

ต.ค. – ก.ย.

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผลติดตาม ประเมินผล ข้อมูล
แผนฯที่เก็บได้

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รหัส

ชื่อแบบฟอร์ม

FM – CS3-01

แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี

7.4 เอกสารอ้างอิง
1) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2) ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
3) แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
5) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ

8. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
1) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2) ร้อยละของการบรรลุตามตัวชีว้ ัดของแผนปฏิบัติการ

9. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
นั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
กิจกรรม
1. กาหนดผู้รับ ผิด ชอบและระยะเวลาใน
การติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ของกระบวนการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับ

ฝ่ายแผนงานและประกัน คณบดี/ รองคณบดีฝา่ ย
คุณภาพ
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
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กิจกรรม
2. ด าเนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของกระบวนการ
3. รวบรวมและสรุ ปผลการติ ดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธันวาคม –
กันยายน
ของปีถัดไป
กันยายน
ของปีถัดไป

4. รายงานผลการติ ดตามประเมิ นผลการ
ด าเนิ น งานของกระบวนการต่ อ ผู้ บั ง คั บ
บั ญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
กระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ

กันยายน
ของปีถัดไป

6. ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตุลาคม
ของปีถัดไป

ตุลาคม
ของปีถัดไป

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กากับ

ฝ่ายแผนงานและประกัน คณบดี/ รองคณบดีฝา่ ย
คุณภาพ
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและประกัน คณบดี/ รองคณบดีฝา่ ย
คุณภาพ
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและประกัน คณบดี/ รองคณบดีฝา่ ย
คุณภาพ
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและประกัน คณบดี/ รองคณบดีฝา่ ย
คุณภาพ
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและประกัน คณบดี/ รองคณบดีฝา่ ย
คุณภาพ
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

12

ภาคผนวก

13

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

15

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

16

แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
(FM – CS3 - 01)

17

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(ชื่อหน่วยงาน)
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ .........................

18

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

19

สารบัญ
ส่วน 1 บทนา
1.1
ประวัตคิ วามเป็นมาของหน่วยงาน
1.2
โครงสร้างหน่วยงาน
1.3
โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4
ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา
1.4.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
1.4.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
1.4.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
1.5
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (ชื่อหน่วยงาน)
2.1
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
2.2
ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ (ชื่อหน่วยงาน)
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)
2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)
2.3

ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของ (ชื่อหน่วยงาน)
2.3.1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของ (ชื่อหน่วยงาน) ในปัจจุบัน
2.3.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว

2.4

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

ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
3.1
วิสัยทัศน์ (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
3.7
3.8
3.9
3.10

อัตลักษณ์ (Identity)
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ค่านิยมหลัก (Core Values)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
แผนที่ยุทธศาสตร์ (ชื่อหน่วยงาน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล

ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 6
ภาคผนวก
1 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิ าร
2 ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
3 ประมวลภาพกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดทา
แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน่วยงาน)
4 รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีสว่ นร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560 - 2564) และจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน่วยงาน)

21

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
1.2 โครงสร้างหน่วยงาน
1.3 โครงสร้างการบริหาร
1.4 ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2558
2560
2559

สาขาวิชา

รวมทั้งสิ้น

1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปกติ พิเศษ
รวม
ปกติ พิเศษ รวมปกติ

สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2561
พิเศษ รวม

รวมทั้งสิ้น

1.4.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปกติ พิเศษ
รวม
ปกติ พิเศษ รวมปกติ

สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2560
พิเศษ
รวม

รวมทั้งสิ้น

1.4.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
ปีการศึกษา

การมีงานทา

2558

2559

2560
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เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จานวน

ปีงบประมาณ 2559

สาขาวิชา
ผลงาน

นาไปใช้

ปีงบประมาณ
2560
ผลงาน
นาไปใช้

ปีงบประมาณ 2561
ผลงาน

นาไปใช้

รวมทั้งสิ้น

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ
สาขาวิชา

รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
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1.4.7

ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561

สาขาวิชา

รวมทั้งสิ้น

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
หน่วยงาน

ตรี

ปีงบประมาณ 2559
โท เอก รวม ตรี

ปีงบประมาณ 2560
โท เอก รวม ตรี

ปีงบประมาณ 2561
โท เอก รวม

รวมทั้งสิ้น
สายวิชาการ
หน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น

อ.

ปีงบประมาณ 2559
ผศ. รศ. รวม อ.

ปีงบประมาณ 2560
ผศ. ศ. รวม อ.

ปีงบประมาณ 2561
ผศ. ศ. รวม
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1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (ชือ่ หน่วยงาน)
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ (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 ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของ (หน่วยงาน)
2.3.1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของ (หน่วยงาน) ในปัจจุบัน
2.3.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ท่ปี รับปรุงแล้ว
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 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 แผนที่ยท
ุ ธศาสตร์ของ (ชื่อหน่วยงาน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
(ใช้ไฟล์ Excel)

28

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ใช้ไฟล์ Excel)
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่
การปฏิบัตจิ าเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน (ชื่อหน่วยงาน) ในเรื่องแนวคิดและสาระสาคัญ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชีว้ ัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย

1. ผูบ้ ริหารและบุคลากรของ(ชื่อหน่วยงาน)มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมีสว่ นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ ัด
3. ก าหนดเครื่อ งชี้วั ด ผลส าเร็จของแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ ก าร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทาง
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ดังนี้

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เ กิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย
และยุท ธศาสตร์การพัฒนา ให้กั บบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับ ผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
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1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของ (ชื่อหน่วยงาน) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิท ยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้งระบบ
พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ผ่านสื่อภายใน (ชื่อหน่วยงาน) ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุน้ ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนับสนุนการจัดทาแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายใน (ชื่อหน่วยงาน) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
(1) แผนปฏิบัติพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(6) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(9) แผนพัฒนาบุคลากร
(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(12) แผนการจัดการความรู้
(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(15) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(17) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
(18) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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2.2 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ
สร้ า งกระบวนทั ศ นคติ ใ หม่ (Paradigm Shift) แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ มี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของกิ จ กรรมที่ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น แผนงานโครงการว่ า สามารถตอบสนองต่ อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตนิ นั้ เป็นขัน้ ตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการทางานของกลไกทัง้ หมดให้
สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องมีความรู้สกึ เป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัย
กระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิตใิ นการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กร
ร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุง่ สู่จุดมุง่ หมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสื่อสาร
ทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัตกิ าร โดยนากลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานมาแปลงเป็น
แผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบัติ
อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทกุ คนมุ่งเน้นการทางานเพื่อมุง่ ผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน (ชื่อหน่วยงาน) ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละ
หน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้ มูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน (ชื่อหน่วยงาน) แล้ว (ชื่อหน่วยงาน) จะต้อง
วางระบบที่จะวัดความสาเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบ
ถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตาม
และประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีช้วี ัดความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
บริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน
และข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
เป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุก
ระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดทารายงานผลงานประจาปี
เผยแพร่สสู่ าธารณะ
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3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อ
เร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติดตามผลตามคารับรองการปฏิบัตกิ ารประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนดระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับผลงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สรู่ ะดับหน่วยงานและระดับบุคคล
หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ตามบริบทของหน่วยงาน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ภาคผนวก 2
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
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ภาคผนวก 3
ประมวลภาพกิจกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ภาคผนวก 4
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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คณะผู้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
1. อาจารย์ ดร. ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

2. นางสาวรดาศา โพธิ์จาด

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

3. นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4. นายศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5. นายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ

บุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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