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ก 
 

ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีนี้  
จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการ
เตรียมจัดท าแผน ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพในปัจจุบันของคณะศิลปกรรมศาสตร์  
ขั้นตอนการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ขั้นตอนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ และขั้นตอนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้สามารถน ากระบวนการการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3)  
นิยามศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม 
และใหม่) 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของ 
คู่มือฉบับนี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการกระบวนการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียมการจัดท าแผน ประกอบด้วยกิจกรรม 1) 
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2) รวบรวมและ
ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และ 3) วิเคราะห์และสรุปปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพในปัจจุบันของคณะ 
ประกอบด้วยกิจกรรม 1) ส ารวจเพ่ือประเมินค่าคะแนนน้ าหนักของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
และ 2) วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel ขั้นตอนการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม 1) ก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 2) 
รวบรวมและสรุป (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 3) รวบรวมและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ระดับคณะ พร้อมงบประมาณและแผนปฏิบัติ
การด้านต่างๆ และ 4) เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี ขั้นตอน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยกิจกรรม 1) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3) ติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการบริหารคณะทราบเป็นประจ าทุกเดือน 4) รายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ 5) รายงานผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการพิจารณาตรวจสอบ รอบ 6,9 และ 12 เดือน และ 6) น าผลการประเมิน
มาจัดท าแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการในปีถัดไป 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 
 แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้
สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์
ที่ดีนั้นจะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิก
ในองค์การที่ได้ท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่สามารถวัดได้ ทั้งนี้
องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้น
องค์การยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย 

ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญยิ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดท าจ าเป็นต้องก าหนดจดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน 
เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 

พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน การก าหนดพันธกิจ 
สามารถท าได้โดยน าภารกิจ (หรือหน้าทีความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่
แรกก่อตั้ง มาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดท าต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมาย
ครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน และแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ในขัน้ตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง 

วิสัยทัศน ์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานเป็น ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยการ
จัดท าวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกระท าเมื่อเราได้ก าหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 
จากนั้น  จึงน าพันธกิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวมว่าหน่วยงานจะต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง 
และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด 
หรือควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็น
ยุทธศาสตร์นี้ สามารถท าได้โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น
หน่วยงานต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

เป้าประสงค์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์ มา
พิจารณาว่าหากสามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว  ใคร
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เป้าประสงค์ของกรมสรรพากร 
ประการหนึ่ง คือ รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จาก
ตัวอย่างนี้ผู้ได้รบประโยชน์ คือ ภาครัฐ โดยได้ประโยชน์คือ สามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอที่จะน าไป
พัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆ ได้ 

ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วาง
ไว้  ได้หรือไม่ ขัน้ตอนนี้เราจะต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยค าทีช่ัดเจน 
ทั้งในแง่ ของค าจ ากัดความและการระบุขอบเขต ยกตัวอย่างเช่น “จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ในหนึ่งเดือน” เป็นต้นโดยตัวชี้วัดนี้จะถูกน าเป็นหลักในการก าหนดค่าเป้าหมายในล าดับต่อไป 

ค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จ ทีหน่วยงานต้องการบรรลุ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการก าหนด หรือ ระบุว่า ในแผนงานนั้นๆ หน่วยงานต้องการท าอะไรให้ได้
เป็นจ านวนเท่าไรและภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น ต้อง
ผลิตนักสงัคมสงเคราะห์ เพ่ิมเปน็จานวน 1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น 

กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะ
ก าหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical success factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างทีมีผลต่อความส าเร็จ และ
เราจ าเป็นต้องท าอย่างไรจึงจะไปสู่จดุนั้นได ้

เป้าหมายการให้บริการหน  ่วยงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ
หน่วยงานระดับกรม หรือเมื่อด าเนินการจัดท าผลผลิต/โครงการตามที่ก าหนด ซึงจะน าไปสู๋
ความส าเร็จของเป้าหมายการให้บริการ 

ผลผลิต หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือ
การให้บริการ (Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบค าถามว่าหน่วยงานของรัฐ
จัดท าบริการ อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Provider) ให้กับประชาชนเป้าหมายตามความ
ต้องการของรัฐบาล ในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service purchaser) ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของ
การให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่
องค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือทีก่ าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย 1. พิจารณาแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. ก ากับ และติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิาร 
2. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1. ส่งเสริม สนับสนนุ และให้ค าปรึกษาแนะน าในเร่ืองต่างๆกับ
คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเปน็ไปตามกรอบ
ทิศทาง และแนวทางที่ก าหนด 
2. พิจารณาแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. ก ากับ และติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ี

3. ผู้บริหารระดับคณะ  
(คณบดีและรองคณบดีฝา่ย
บริหารและแผนงาน) 

1. ส่งเสริม สนับสนนุ และให้ค าปรึกษาแนะน าในเร่ืองต่างๆกับ
คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเปน็ไปตามกรอบ
ทิศทาง และแนวทางที่ก าหนด 
2. พิจารณาแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. ก ากับ และติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ี

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

1. จัดท าแนวทางการด าเนินงานและปฏิทินการด าเนินงาน 
2. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยทุธศาสตร์และ
แผนปฏบิัติการประจ าป ี
3. ประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนแผนยทุธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
4. จัดท าเล่มแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี (รา่ง) ต่อกอง
นโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบ 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6. ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่ออธิการบดี 
7. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการประจ าปี 

5. บุคลกรคณะ 1. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ  : กองนโยบายและแผน  
               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ให้คณะน านโยบายหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดความคุม้ค่ากับงบประมาณที่จัดสรร 

ผู้รับบริการ : ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 1. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ กลยุทธ์ โครงการ 
กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดี
ยิ่งข้ึน 
2. ตัวช้ีวัดที่ได้รับมีความสอดคล้องกับบริบทของคณะ 
3. มีรายละเอียดของวิธีการวัด และการประเมินผลที่ชัดเจน 
4. ความถูกต้องของข้อมูลผลการด าเนินงาน และสามารถ
น าไปประกอบการตัดสินใจได้ 
5. ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : คณะ 1. ทิศทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้
ในการบริหารจัดการ 

คู่ความร่วมมือ : มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรับนโยบายจากรัฐบาลมาจดัท ายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ และถ่ายทอดนโยบายสู่คณะ 

 
 
 
 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผน 4 ปี และมีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน 
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6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

การปฏิบัตริาชการของคณะบรรลตุาม
เป้าหมายของแตล่ะยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

 
 
 
     
 

เจา้หนา้ที่บณัฑิตวิทยาลยั จนท.ฝ่ายแผนงานฯ รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ คณบดี
คณะกรรมการประจ าคณะ/

คณะกรรมการอ านวยการ
นาที ชม. วัน

1 จดัท าค  าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

ทบทวน/จดัท าแผนยทุธศาสตร ์และ

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ

30 รอ้ยละ 100 มีค  าสั่งแตง่ตัง้

2 จดัประชมุคณะกรรมการทบทวน/จดัท า

แผนยทุธศาสตรฯ์

1 รอ้ยละ 80 รายงานการ

ประชมุ

3 รวบรวมขอ้มลูสถานการณแ์ละ

สภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน จดัท า

และส่งแบบส ารวจความคิดเห็นต่อ

วสิัยทศัน ์พันธกิจ เปา้ประสงคเ์ชิง

ยทุธศาสตร ์ของหน่วยงาน ใหก้บั

ผูเ้ก่ียวขอ้ง

1 รอ้ยละ 100 ขอ้มลู

สภาพแวดลอ้ม

ของหนว่ยงาน/

แบบส ารวจ

ความคิดเหน็

4 วเิคราะห ์และรายงานผลขอ้มลูเก่ียวกบั

ความคิดเห็นต่อพันธกิจ จดุแข็ง จดุออ่น 

โอกาส อปุสรรค ยทุธศาสตร ์และ

เปา้ประสงคเ์ชิงยทุธศาสตรห์ลัก ของ

หน่วยงาน

1 รอ้ยละ 100 รายงานขอ้มลู

สภาพแวดลอ้ม

5 จดัท า (รา่ง) แผนยทุธศาสตร ์และ

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ

-

             

   2

1

2

รอ้ยละ 100 (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตรฯ์

6 จดัท าแผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิตัิ

การ ประจ าปีงบประมาณ (เฉพาะแผ่น 

A3) พรอ้มส่งกองนโยบายและแผน

3 รอ้ยละ 100 แผน

ยุทธศาสตรฯ์ 

(A3)

7 ปรบัปรุงแผนยทุธศาสตร ์และ

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ 

ตามขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิาร/ 

คณะกรรมการประจ าคณะ

3

8 จดัส่งแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

การประจ าปี เพ่ือขออนมุตัิต่อ อธิการบดี

30

9 จดัส่งแผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิตัิ

การประจ าปีงบประมาณ ทีไ่ดร้บัอนมุตัิ

ไปยงักองนโยบายและแผน / 

คณะกรรมการประจ าคณะ

30 รอ้ยละ 100 บนัทกึขอ้ความ

10 ประชมุบคุลากรเพ่ือมอบหมายโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏบิตัิการ

3 รอ้ยละ 100 แผน

ยุทธศาสตร ์

และ

แผนปฏบิตัิการ

ประจ าปี
11 จดัส่งแผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิตัิ

การประจ าปีงบประมาณไปยงัสาขาวชิา 

และผูเ้ก่ียวขอ้ง

2 รอ้ยละ 100 แผน

ยุทธศาสตร ์

และ

แผนปฏบิตัิการ

ประจ าปี

รวม 30 7 8

หมายเหตุ ผู้อนุมัติ    ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชารวี  บุตรบ ารุง.......

ต าแหน่ง    ....รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณถาพ.....

วันท่ี    .....20........./......มกราคม........../......64........

แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏบิตัิ

การประจ าปี

ความครบถว้นของขอ้มลู

ความถูกตอ้งของขอ้มลู

แผนยุทธศาสตร ์และ

แผนปฏบิตัิการประจ าปี

ตัวช้ีวัด (KQI) 
ร้อยละของการบรรลุตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติการ

แผนยุทธศาสตรฯ์ (A3)

ร้อยละ ≥ 80 แผน
ยุทธศาสตร์ 
และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี

บนัทกึขอ้ความจดัส่งแผน

ยุทธศาสตรฯ์

ความถูกตอ้งของขอ้มลู บนัทกึขอ้ความจดัส่งแผน

ยุทธศาสตรฯ์

แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏบิตัิ

การประจ าปี

ความถูกตอ้งของขอ้มลู แผนยุทธศาสตร ์และ

แผนปฏบิตัิการประจ าปี

ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มของ

หนว่ยงาน / แบบส ารวจความคิด

เหน็

ความครบถว้นของขอ้มลู ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มของ

หนว่ยงาน / แบบส ารวจ

ความคิดเหน็

แผนยุทธศาสตรฯ์ (A3) แผนยุทธศาสตรฯ์ (A3)

รายงานขอ้มลูสภาพแวดลอ้ม ความครบถว้นของขอ้มลู รายงานขอ้มลูสภาพแวดลอ้ม

(ร่าง) แผนยุทธศาสตรฯ์ ความครบถว้นของขอ้มลู

ความถูกตอ้งของขอ้มลู

(ร่าง) แผนยุทธศาสตรฯ์

แผนยุทธศาสตรฯ์ (A3) ความครบถว้นของขอ้มลู

ความถูกตอ้งของขอ้มลู

แผนยุทธศาสตรฯ์ (A3)

แผนยุทธศาสตรฯ์ (A3)

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ทบทวน/จดัท าแผนฯ

ความถูกตอ้งของขอ้มลู ค  าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ทบทวน/จดัท าแผนฯ

รายงานการประชมุ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ รายงานการประชมุ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย....นโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ.....      งาน....วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ....      กิจกรรมหลัก ...การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ....        ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ คร้ัง 8 วัน 7  ช่ัวโมง 30 นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง กองนโยบายและแผน

รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ)์ เวลา

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

การ  ิ ัตงิานทั่    การตดัสนิ จ   เริ่มต น   ส ิน้ส  ด    ม อ  ิ ัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย  อนกล ั สายงาน   ละกล ั

i.j.k
 มายเลขด ันี ัด

FM-xx-yy

    อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต  น  

ท า  าสั่ง ต งต ัง้ ลงนาม

 ม อน มตัิ

 ระ  ม  ะกรรมการ 

  ร  ร มข อม ลส านการ ์
 ละส าพ  ดล อม                
 ส ง   ส าร จ  าม ิดเ  น
ต อ ิสัยท ัน ์พนัธกิจ
เ  า ระสง เ์ ิงย ทธ าสตร์

 ิเ ราะ  ์ ละรายงาน ล
ข อม ล

จดัท า  ร าง    นย ทธ าสตร ์
 ละ  น  ิ ตัิการ 
   ิเ ราะ  ั์จจยัเ ิงย ทธ าสตร ์
  การก า นด ท ท น ระเด น
ย ทธ าสตร ์เ  า ระสง  ์ต ั ี ้ดั 
กลย ทธ์  ิสัยท ัน ์พนัธกิจ  ละ
  านิยม ลักขององ ก์ร
  จดัท า  นย ทธ าสตร ์ 
ก า นด  รงการ ละกิจกรรม

ร ัทรา 
จดัท า  นย ทธ าสตร ์ ละ

  น  ิ ตัิการ  เ พาะ   น A3)

 ร ั ร ง  นย ทธ าสตร ์  ละ
  น  ิ ตัิการ

จดัส ง  นย ทธ าสตร ์ ละ
  น  ิ ตัิการ ลงนาม

  นย ทธ าสตร ์ ละ
  น  ิ ตัิการ ระจ า ี

ตร จสอ พิจาร า

 ม   กต อง  ม อน มัติ

  กต อง อน มัติ

ตร จสอ พิจาร า

 ม   กต อง  ม อน มัติ

  กต อง อน มัติ

พิจาร า

 ม อน มัติ

อน มัติ

จดัส ง  นย ทธ าสตร ์ ละ
  น  ิ ตัิการ

 ระ  ม   ลากรรเพ ่อมอ  มาย  รงการ กิจกรรม

ร ัทรา 

 ม   กต อง

  กต อง

จดัส ง  นย ทธ าสตร ์ ละ
  น  ิ ตัิการ
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่)  

 
 
 
 
 
 
    

เจา้หนา้ที่บณัฑิตวิทยาลยั จนท.ฝ่ายแผนงานฯ รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ คณบดี
คณะกรรมการประจ าคณะ/

คณะกรรมการอ านวยการ
นาที ชม. วัน

1 จดัท าค  าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

ทบทวน/จดัท าแผนยทุธศาสตร ์และ

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ

30 รอ้ยละ 100 มีค  าสั่งแตง่ตัง้

2 จดัประชมุคณะกรรมการทบทวน/จดัท า

แผนยทุธศาสตรฯ์

1 รอ้ยละ 80 รายงานการ

ประชมุ

3 รวบรวมขอ้มลูสถานการณแ์ละ

สภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน จดัท า

และส่งแบบส ารวจความคิดเห็นต่อ

วสิัยทศัน ์พันธกิจ เปา้ประสงคเ์ชิง

ยทุธศาสตร ์ของหน่วยงาน ใหก้บั

ผูเ้ก่ียวขอ้ง

1 รอ้ยละ 100 ขอ้มลู

สภาพแวดลอ้ม

ของหนว่ยงาน/

แบบส ารวจ

ความคิดเหน็

4 วเิคราะห ์และรายงานผลขอ้มลูเก่ียวกบั

ความคิดเห็นต่อพันธกิจ จดุแข็ง จดุออ่น 

โอกาส อปุสรรค ยทุธศาสตร ์และ

เปา้ประสงคเ์ชิงยทุธศาสตรห์ลัก ของ

หน่วยงาน

1 รอ้ยละ 100 รายงานขอ้มลู

สภาพแวดลอ้ม

5 จดัท า (รา่ง) แผนยทุธศาสตร ์และ

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ

-

             

   2

1

2

รอ้ยละ 100 (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตรฯ์

6 จดัท าแผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิตัิ

การ ประจ าปีงบประมาณ (เฉพาะแผ่น 

A3) พรอ้มส่งกองนโยบายและแผน

3 รอ้ยละ 100 แผน

ยุทธศาสตรฯ์ 

(A3)

7 ปรบัปรุงแผนยทุธศาสตร ์และ

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ 

ตามขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิาร/ 

คณะกรรมการประจ าคณะ

3

8 จดัส่งแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

การประจ าปี เพ่ือขออนมุตัิต่อ อธิการบดี

30

9 จดัส่งแผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิตัิ

การประจ าปีงบประมาณ ทีไ่ดร้บัอนมุตัิ

ไปยงักองนโยบายและแผน / 

คณะกรรมการประจ าคณะ

30 รอ้ยละ 100 บนัทกึขอ้ความ

10 ประชมุบคุลากรเพ่ือมอบหมายโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏบิตัิการ

3 รอ้ยละ 100 แผน

ยุทธศาสตร ์

และ

แผนปฏบิตัิการ

ประจ าปี
11 จดัส่งแผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิตัิ

การประจ าปีงบประมาณไปยงัสาขาวชิา 

และผูเ้ก่ียวขอ้ง

2 รอ้ยละ 100 แผน

ยุทธศาสตร ์

และ

แผนปฏบิตัิการ

ประจ าปี

รวม 30 7 8

หมายเหตุ ผู้อนุมัติ    ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา  หิรัญยวา.......

ต าแหน่ง    ....รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณถาพ.....

วันท่ี    .....20........./......ธันวาคม........../......64........

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย....นโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ.....      งาน....วิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ....      กิจกรรมหลัก ...การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ....        ระยะเวลาท่ีใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ คร้ัง 8 วัน 7  ช่ัวโมง 30 นาที

ขัน้ตอน กิจกรรมรอง กองนโยบายและแผน

รายละเอียด (งานทีส่มัพนัธ)์ เวลา

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวช้ีวัด (kpi) เป้าหมาย ผลลัพธ์

ความถูกตอ้งของขอ้มลู ค  าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ทบทวน/จดัท าแผนฯ

ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มของ

หนว่ยงาน / แบบส ารวจความคิด

เหน็

ความครบถว้นของขอ้มลู ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มของ

หนว่ยงาน / แบบส ารวจ

ความคิดเหน็

รายงานการประชมุ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ รายงานการประชมุ

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ทบทวน/จดัท าแผนฯ

รายงานขอ้มลูสภาพแวดลอ้ม ความครบถว้นของขอ้มลู รายงานขอ้มลูสภาพแวดลอ้ม

บนัทกึขอ้ความจดัส่งแผน

ยุทธศาสตรฯ์

ความถูกตอ้งของขอ้มลู บนัทกึขอ้ความจดัส่งแผน

ยุทธศาสตรฯ์

(ร่าง) แผนยุทธศาสตรฯ์ ความครบถว้นของขอ้มลู

ความถูกตอ้งของขอ้มลู

(ร่าง) แผนยุทธศาสตรฯ์

แผนยุทธศาสตรฯ์ (A3) ความครบถว้นของขอ้มลู

ความถูกตอ้งของขอ้มลู

แผนยุทธศาสตรฯ์ (A3)

แผนยุทธศาสตรฯ์ (A3) แผนยุทธศาสตรฯ์ (A3)

แผนยุทธศาสตรฯ์ (A3) แผนยุทธศาสตรฯ์ (A3)

ตัวช้ีวัด (KQI) 
ร้อยละของการบรรลุตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติการ

ร้อยละ ≥ 80 แผน
ยุทธศาสตร์ 
และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี

แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏบิตัิ

การประจ าปี

ความถูกตอ้งของขอ้มลู แผนยุทธศาสตร ์และ

แผนปฏบิตัิการประจ าปี

แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏบิตัิ

การประจ าปี

ความครบถว้นของขอ้มลู

ความถูกตอ้งของขอ้มลู

แผนยุทธศาสตร ์และ

แผนปฏบิตัิการประจ าปี

การ  ิ ัตงิานทั่    การตดัสนิ จ   เริ่มต น   ส ิน้ส  ด    ม อ  ิ ัตงิานWork Intrucion จ ดเ  ่อม ยง การส  อ่สาร สายงาน ลกั สายงานย  อนกล ั สายงาน   ละกล ั

i.j.k
 มายเลขด ันี ัด

FM-xx-yy

    อร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมต  น  

ท า  าสั่ง ต งต ัง้ ลงนาม

 ม อน มตัิ

 ระ  ม  ะกรรมการ 

  ร  ร มข อม ลส านการ ์
 ละส าพ  ดล อม                
 ส ง   ส าร จ  าม ิดเ  น
ต อ ิสัยท ัน ์พนัธกิจ
เ  า ระสง เ์ ิงย ทธ าสตร์

 ิเ ราะ  ์ ละรายงาน ล
ข อม ล

จดัท า  ร าง    นย ทธ าสตร ์
 ละ  น  ิ ตัิการ 
   ิเ ราะ  ั์จจยัเ ิงย ทธ าสตร ์
  การก า นด ท ท น ระเด น
ย ทธ าสตร ์เ  า ระสง  ์ต ั ี ้ดั 
กลย ทธ์  ิสัยท ัน ์พนัธกิจ  ละ
  านิยม ลักขององ ก์ร
  จดัท า  นย ทธ าสตร ์ 
ก า นด  รงการ ละกิจกรรม

ร ัทรา 
จดัท า  นย ทธ าสตร ์ ละ

  น  ิ ตัิการ  เ พาะ   น A3)

 ร ั ร ง  นย ทธ าสตร ์  ละ
  น  ิ ตัิการ

จดัส ง  นย ทธ าสตร ์ ละ
  น  ิ ตัิการ ลงนาม

  นย ทธ าสตร ์ ละ
  น  ิ ตัิการ ระจ า ี

ตร จสอ พิจาร า

 ม   กต อง  ม อน มัติ

  กต อง อน มัติ

ตร จสอ พิจาร า

 ม   กต อง  ม อน มัติ

  กต อง อน มัติ

พิจาร า

 ม อน มัติ

อน มัติ

จดัส ง  นย ทธ าสตร ์ ละ
  น  ิ ตัิการ

 ระ  ม   ลากรรเพ ่อมอ  มาย  รงการ กิจกรรม

ร ัทรา 

 ม   กต อง

  กต อง

จดัส ง  นย ทธ าสตร ์ ละ
  น  ิ ตัิการ



 

 8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ค าจ ากัดความ : เปน็การทบทวนแผนยทุธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวน/จัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 

3 ชั่วโมง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผน/จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ 

2. ขออนุมัติโครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

3 ชั่วโมง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

3. จัดประชุมคณะกรรมการ
ทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 

1 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการทบทวน/
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 

4. รวบรวมข้อมูลสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน 

3 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน 

5. จัดท าและส่งแบบส ารวจ
ความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ของหน่วยงานให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

1 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

แบบส ารวจความคิดเห็นต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ของหน่วยงาน 

6. วิเคราะห์ และรายงานผล
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
พันธกิจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก
ของหน่วยงาน 

1 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

รายงานผลข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นต่อพันธกิจจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หลักของหน่วยงาน 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7. จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 

7 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

8. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ (เฉพาะแผ่น A3) 
พร้อมส่งกองนโยบายและแผน 

3 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ (เฉพาะแผ่น 
A3) 

9. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร 

1 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
แก้ไข 

10. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการอ านวยการ 

1 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
แก้ไข 

11. จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติไปยัง
กองนโยบายและแผน 

30 นาที นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

บันทึกข้อความจัดส่งแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 

12. ประชุมบุคลากรเพ่ือ
มอบหมายโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ 

1 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

รายงานการประชุม
บุคลากรเพ่ือมอบหมาย
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ 

13. จัดส่งแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณไปยังสาขาวิชา และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3 ชั่วโมง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM-CS3-01 แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2. ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
 3. แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 4. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 5. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
 6. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 7. นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 
   
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 2. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี นั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และแผนงาน และ
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

คณบดี 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม
, มิถุนายน, 
กันยายน 
 
 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

และแผนงาน 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม
, มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

และแผนงาน 
 

4. รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม
, มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

และแผนงาน 
 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และแผนงาน 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปี
ถัดไป 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
และแผนงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

1. ผศ.ดร.สมศกัดิ์  คล้ายสงัข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

2. อ.ดร.อิทธิภูมิ  พรหมมา       รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. น.ส.ปาริฉัตร์  จันทร์นวล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

4. น.ส.พูลศิริ  พรหมกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

5. นายวรวิทย์  คุ้มวงศ ์ นักวิชาการศึกษา 

6. นายฉัตรลิขิต  นิ่มสกุล  นักวิชาการศึกษา 

 
 

 



 

  

คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 คู่มอืการปฏบิตังิาน (Work Manual) 

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ าป ี

คณะวิทยาการจัดการ 

. 
1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


