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กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 



ค ำน ำ 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีนี้ จัดท าขึ้น  

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียม 

จัดท าแผน ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย  ขั้นตอน 

การจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ขั้นตอนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

และขั้นตอนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

คู่มอืฉบับนีป้ระกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยามศัพท์เฉพาะ 

4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และ9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของ  

คู่มือฉบับนี้ เพื่อน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

ต่อไป 

คณะผู้จัดท า 

ธันวาคม 2561 



1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ

1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ขอบเขตของกระบวนการ

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียมจัดท าแผน ประกอบด้วยกิจกรรม 1) แต่งตั้ง

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2) รวบรวมและส ารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และ 3) วิเคราะห์และสรุปปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ขั้นตอน

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบันของส านัก ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย

(กองนโยบายและแผน)ก าหนด ประกอบด้วยกิจกรรม 1) ส ารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้ าหนักของปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก และ 2) วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel ขั้นตอนการจัดท า

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมทบทวนวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม 1) ก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 2) รวบรวม

และสรุป (ร่าง) แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปี 3) รวบรวมและจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมงบประมาณและแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ และ 4) 

เผยแพร่แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ขั้นตอนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประกอบด้วยกิจกรรม 1) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 2) สรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ าทุกเดือน 4) รายงานผลการปฏิบัติราชการ 5) รายงานผลการปฏิบัติราชการให้

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการพิจารณาตรวจสอบ รอบ 6,9,12 เดือน 

และ 6) น าผลการประเมินมาจัดท าแผนปรับปรุงการปฏิบัติราชการในปีถัดไป 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2554) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ 

ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆ 
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ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลาง

จ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) 

ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น 

จะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์การ  

ที่ได้ท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์  

จะไปให้ถึง และแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่สามารถวัดได้  ทั้งนี้องค์การสามารถใช้ 

แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้  

แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีได้อีกด้วย  

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 ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็น

ยุทธศาสตร์นี้ สามารถท าได้โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงาน

ต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้

เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

เป้าประสงค์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์ 

มาพิจารณาว่าหากสามารถด าเนินการจนประสบความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว 

ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เป้าประสงค์ของกรมสรรพากร  

ประการหนึ่ง คือ รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จากตัวอย่างนี้ 
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ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ภาครัฐ โดยได้ประโยชน์คือ สามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอที่จะน าไปพัฒนาประเทศ  

ในด้านต่างๆ ได้ 

ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ 

ได้หรือไม่ ขั้นตอนนี้เราจะต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยค าที่ชัดเจน ทั้งในแง่  

ของค าจ ากัดความและการระบุขอบเขต ยกตัวอย่างเช่น “จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในหนึ่งเดือน” 

เป็นต้นโดยตัวชีว้ัดนี้จะถูกน าเป็นหลักในการก าหนดค่าเป้าหมายในล าดับต่อไป 

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 าหนดขึน้

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 

ในฐานะผูซ้ือ้บริการ (Service purchaser) ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของการใหบ้ริการโดยตรง หรอืโดยการ

ใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อน าไปใช้ในการให้บริการแก่องค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน 

โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่ก าหนด

ขึน้ใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี หน้า 3



4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 1. พจิารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

2. ก ากับ และติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2) ผูบ้ริหารระดับมหาวิทยาลัย 

(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1. สง่เสริม สนับสนุน และใหค้ าปรึกษาแนะน าในเรื่องต่างๆ

กับคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไป

ตามกรอบทิศทาง และแนวทางที่ก าหนด 

2. พจิารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

3. ก ากับ และติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3) คณะกรรมการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรแ์ละจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

1. ร่วมด าเนินการเก็บข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

2. ร่วมทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ 

3. ร่วมก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์

4) กองนโยบายและแผน 

(รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ/ผู้อ านวยการ 

กองนโยบายและแผน/เจา้หน้าที่) 

1. จัดท าแนวทางการด าเนินงานและปฏิทินการด าเนินงาน

2. จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

5. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 

และสภามหาวิทยาลัย 

6. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

5) หนว่ยงาน 1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

2. ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

ต่ออธิการบดี 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี หน้า 4



5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

5.1 ความต้องการของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : รัฐบาล/กระทรวง ให้มหาวิทยาลัยน านโยบายหรอืแนวทางที่เกี่ยวข้องไปสู่การ

ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรร 

ผู้รับบริการ : ผูบ้ริหาร/หน่วยงาน 1. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ กลยุทธ์ โครงการ

กิจกรรมที่ชว่ยเพิ่มศักยภาพและการพัฒนามหาวิทยาลัยให้

ดียิ่งขึน้ 

2. ตัวชี้วัดที่ได้รับมีความสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน

3. มีรายละเอียดของวิธีการวัด และการประเมินผลที่ชัดเจน

4. ความถูกต้องของขอ้มูลผลการด าเนินงาน และสามารถ

น าไปประกอบการตัดสินใจได้ 

5. ผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย 1. ทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ

สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 

2. ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง และสามารถ

น าไปใช้ในการบริหารจัดการ 

คู่ความร่วมมือ : ผู้บริหารหนว่ยงาน ผูบ้ริหาร/หน่วยงานมีสว่นร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนด 

ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผน 4 ปี และมีการติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี หน้า 5



6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ
ข้อก าหนดที่ส าคัญ ที่มาของข้อก าหนดทีส่ าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

ผู้ส่ง

มอบ 

ผู้เรียน/

ผู้รับบรกิาร 

ผู้มีส่วนได/้ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ

ร่วมมือ 

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยบรรลุ

ตามเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ 

ที่ก าหนด 

    

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยได้มกีารทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานแล้ว พบว่า กระบวนการที่น าไปใช้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP) 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี หน้า 6



1 ม.ค. 1.1 มีค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

1.1 รำยช่ือของคณะกรรมกำรถูกต้อง 1.1 มีค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

1 ฉบับ

2 พ.ค. 2.1
 ร้อยละของกำรจัดเก็บแบบสอบถำมข้อมูล
ปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก

2.1 มีกำรส ำรวจครบทุกกลุ่มเป้ำหมำย 2.1 ร้อยละของกำรจัดเก็บแบบสอบถำมข้อมูล
ปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก

≥ 80.00

3 พ.ย. - มิ.ย. 3.1 มีรำยงำนข้อมูลปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก 3.1 จัดประเด็นของข้อมูลปัจจัยภำยใน
และปัจจัยภำยนอกถูกต้อง

3.1 มีรำยงำนข้อมูลปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก 1 ชุด

4 มิ.ย. 4.1 มีผลกำรประเมินค่ำคะแนนน้ ำหนักปัจจัยภำยใน 
และปัจจัยภำยนอก

4.1 มีกำรส ำรวจครบทุกกลุ่มเป้ำหมำย 4.1 มีผลกำรประเมินค่ำคะแนนน้ ำหนักปัจจัยภำยใน 
และปัจจัยภำยนอก

1 ชุด

5 มิ.ย. 5.1 มีรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ 5.1 บันทึกข้อมูลครบและถูกต้อง 5.1 มีรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ 1 ชุด
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6 มิ.ย. 6.1 มีข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแผนท่ียุทธศำสตร์

6.1 คณะกรรมกำรฯ มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 6.1 มีข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแผนท่ี
ยุทธศำสตร์

1 ชุด

7 ก.ค. 7.1 มีข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมของแผนยุทธศำสตร์ 7.1 คณะกรรมกำรฯ มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 7.1 มีข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมของแผนยุทธศำสตร์ 1 ชุด

8 ก.ค. 8.1 มี (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี

8.1 ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตำมมติท่ีประชุม 8.1 มี (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี

1 เล่ม

9 ก.ค. - ก.ย. 9.1 มีแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี

9.1 ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 9.1 มีแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี

1 เล่ม

10 ต.ค. ของปี
งบประมำณใหม่

10.1 จ ำนวนช่องทำงท่ีมีกำรเผยแพร่ข้อมูลแผน
ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ

10.1 เผยแพร่ครบตำมช่องทำงท่ีก ำหนด 10.1 จ ำนวนช่องทำงท่ีมีกำรเผยแพร่ข้อมูลแผน
ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ

≥ 3

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
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อธิกำรบดีกองนโยบำยและแผน ส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไปฯ
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เป้ำหมำยเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม 

ตัวช้ีวัด (kqi)

ตัวช้ีวัด (kqi)
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ

การปฎิบติังานทัว่ไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์

ก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์

เผยแพร่แผนยุทธศาสตร ์
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี

วิเคราะห์และสรุปปัจจัยภายในและปจัจัยภายนอก

ส ารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้ าหนักของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม Excel

พิจารณา พิจารณา

ไมอ่นุมัติ

อนุมัติ

แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

รวบรวมและ ส ารวจความคิดเห็น   
เกี่ยวกับปัจจัยภายใน และปัจจัย

ภายนอก

รวบรวมและสรุป  
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี

รวบรวมและจัดท าแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ระดับมหาวิทยาลัยพร้อมงบประมาณและแผนปฏิบัตกิารด้านต่างๆ

8

9

4

5

6

7

2

1

3

10

QWP การบริหาร
งบประมาณ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ระดับหน่วยงาน

รับนโยบาบจากมหาวิทยาลัย
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ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบอธิกำรบดีกองนโยบำยและแผน ส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไปฯ
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย

ขั้น
ตอ

น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เป้ำหมำยเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม 

ตัวช้ีวัด (kqi)

ตัวช้ีวัด (kqi)
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ

การปฎิบติังานทัว่ไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

11 ต.ค. ของปี
งบประมำณใหม่

11.1
11.2
11.3

รำยช่ือผู้บริหำร
เอกสำรมอบหมำยงำน
รำยช่ือหน่วยงำน

11.1 ทุกตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำรมีผู้รับผิดชอบ และ
หน่วยงำนท่ีด ำเนินกำร

11.1 ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีผู้รับผิดชอบ 100.00

12 ต.ค. - ก.ย. 12.1
12.2

คู่มือประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
เคร่ืองมือในกำรจัดเก็บข้อมูล

12.1 ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 12.1 ร้อยละควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรติดตำม
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้เข้ำประชุม

80.00

13 ต.ค. - ก.ย. 13.1 ข้อมูลผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 13.1 ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และตำมเวลำ 13.1 ร้อยละของหน่วยงำนรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผล
กำรปฏิบัติรำชกำรได้ทันเวลำ

100.00

14 เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.

14.1
14.2

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
ผลกำรยืนยันจำกหน่วยงำนเจ้ำภำพ

14.1 ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และตำมเวลำ 14.1 ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีมีกำรแก้ไขข้อมูล 20.00

15 เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.

15.1
15.2

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 6,9,12 เดือน
มติท่ีประชุม กบม. เก่ียวกับกำรพิจำรณำผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร

15.1 ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และตำมเวลำ 15.1 จ ำนวนคร้ังของกำรแก้ไขรำยงำน 1 คร้ัง

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ (KQI) 
1) แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีท่ี
ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย
2) ร้อยละของกำรบรรลุตำมตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติกำร

เป้าหมาย
1 เล่มของส ำนัก

≥ 80.00
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไปฯ

วันท่ี 27 ธันวำคม 2561

ติด
ตำ

มแ
ละ

ปร
ะเ

มิน
ผล

กำ
รป

ฏิบั
ติร

ำช
กำ

ร

ผู้อนุมัติ ...................................................................
(ดร.ปรีชำ พงษ์เพ็ง)

จัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการทุกเดือน

รายงานผลการปฏิบัตริาชการ
ให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

และประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
พิจารณาตรวจสอบ รอบ 6,9,12 เดือน

น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนปรบัปรุงการปฏิบัตริาชการในปีถัดไป

พิจารณา

พิจารณา

เห็นชอบ

แก้ไข

เห็นชอบ

พิจารณา
เห็นชอบ

แก้ไข

แก้ไข

16

11

12

15

13

ปฏิบัติราชการตามค ารับรอง

ตรวจสอบยืนยันและลงนาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ในระบบ E-Monitoring ทุกเดือน

รวบรวมและสรุปผลการปฏบิัติ
ราชการ พร้อมเสนอเข้าท่ีประชุม
กบม. พิจารณาทุกไตรมาส

1
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7.2 วธิีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

QWI – 001 : จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ค าจ ากัดความ : เป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติ

การประจ าป ี

เม.ย. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

- แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี

(GEN – PQ-PL-01) 

2. เสนอแบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปตีอ่ผู้อ านวยการฯ 

เม.ย. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

3. ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของผู้อ านวยการฯ เม.ย. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

4. เสนอแบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปตีอ่รองอธิการบดีฝ่าย

แผนฯ 

เม.ย. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

5. ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของรองอธิการบดี

ฝ่ายแผนฯ 

ม.ิย. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

6. น าข้อมูลท่ีได้จากการประชุมคณะกรรมการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏบัิติ

การประจ าปมีาใส่ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว ้

ก.ค. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

- ข้อมูลผลการทบทวน

วสิัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ แผนท่ี

ยุทธศาสตร์ และโครงการ/

กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

โดยใชแ้บบฟอร์มเก็บขอ้มูล 

(GEN-PQ-PL-02) 

(GEN-PQ-PL-04) 

7. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปตีอ่ผู้อ านวยการฯ 

ส.ค.-ก.ย. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

8. ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของผู้อ านวยการฯ ส.ค. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

9. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปตีอ่รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ 

ก.ย. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 
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10. ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของรองอธิการบดี

ฝ่ายแผนฯ 

ก.ย. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

 

11. จัดท าเล่มเพื่อเสนอตอ่ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 

ก.ย. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

 

12. ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 

ก.ย. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

 

13. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าปตีอ่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ก.ย. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

 

14. ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย 

ก.ย. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

 

15. จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติ

การประจ าป ีพรอ้มเผยแพร่ให้กบัหนว่ยงาน 

ต.ค. ฝ่ายแผน 

และงบประมาณ 

- เล่มแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
  

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

GEN – PQ-PL-01 แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

GEN-PQ-PL-02 แบบฟอร์มจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

GEN-PQ-PL-03 แบบฟอร์มรายละเอียด โครงการ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

GEN-PQ-PL-04 แบบฟอร์มการจัดล าดับความส าคัญประเด็น SWOT 

GEN-PQ-PB-05 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ 

GEN-PQ-PB-06 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลโครงการ 
 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 

1) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2) ขอ้มูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

3) แผนยุทธศาสตรพ์ัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5) เอกสารงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

6) นโยบายการบริหารและการจัดการศกึษาของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ  

พ.ศ. 2542 
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8. มาตรฐานการปฏิบติังาน

1) แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย (1 เล่ม

ของส านัก) 

2) ร้อยละของการบรรลุตามตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติการ (≥ 80.00)

9. ระบบตดิตามประเมนิผล

การตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีนัน้ มรีะบบการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาใน

การติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน 

ของกระบวนการ 

ตุลาคม หัวหน้าฝา่ยแผนงาน 

งบประมาณ และ

ประกันคุณภาพ 

ผู้อ านวยการ / รอง

ผู้อ านวยการฝ่าย

แผนงาน และบรหิาร 

2. ด าเนนิการตดิตามประเมินผลการ

ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม – 

กันยายน 

ของปีถัดไป 

หัวหน้าฝา่ยแผนงาน 

งบประมาณ และ

ประกันคุณภาพ 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

แผนงาน และบรหิาร 

3. รวบรวมและสรุปผลการตดิตาม

ประเมินผลการด าเนนิงานของ

กระบวนการ 

กันยายน 

ของปีถัดไป 

ฝ่ายแผนและ

งบประมาณ 

หัวหน้าฝา่ยแผน 

และงบประมาณ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานของกระบวนการตอ่ผู้บังคับ 

บัญชาเพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการ

ปรับปรุงกระบวนการ 

กันยายน 

ของปีถัดไป 

ฝ่ายแผนและ

งบประมาณ 

หัวหน้าฝา่ยแผน 

และงบประมาณ

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

กระบวนการ 

ตุลาคม 

ของปีถัดไป 

ฝ่ายแผนและ

งบประมาณ 

หัวหน้าฝา่ยแผน 

และงบประมาณ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 

ของปีถัดไป 

หัวหน้าฝา่ยแผน 

และงบประมาณ 

ผู้อ านวยการ / รอง

ผู้อ านวยการฝ่าย

แผนงาน และบรหิาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนมุัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

(GEN – PQ-PL-01 ) 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี หน้า 16



 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ชื่อหน่วยงาน) 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ .........................  
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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 ข้อมูลนักศกึษา 

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) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหเ์ชิงยทุธศาสตร์ (ชื่อหน่วยงาน) 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์กร 

2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment Analysis) 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment Analysis) 

2.2 ประเด็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนนิงานของ (ช่ือหนว่ยงาน) 

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 ผลการวเิคราะห์ต าแหนง่ยุทธศาสตร์ของ (ช่ือหนว่ยงาน) 

2.3.1 ต าแหนง่ยุทธศาสตร์ของ (ช่ือหนว่ยงาน) ในปัจจุบัน 

2.3.2 ต าแหนง่ยุทธศาสตร์ท่ีปรับปรุงแลว้ 

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

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) 

3.6 อัตลักษณ ์(Identity) 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี หน้า 18



 

 

 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 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิัตแิละการตดิตามประเมินผล  

ภาคผนวก  

 1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบัิตกิาร   

 2 ผลการวเิคราะห์เชงิยุทธศาสตร์  

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

แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนว่ยงาน) 

 

 4 รายช่ือผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีสว่นร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนว่ยงาน) 
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แบบฟอร์มจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

(GEN-PQ-PL-02) 
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แบบฟอร์มจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

ท่านคิดว่าฝ่ายท่าน มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค อะไรบ้าง โดยท่านสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลได้ในข้างล่างนี้ 
จุดแข็ง (Strengths) 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โอกาส (Opportunities) 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อุปสรรค (Threats) 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนงานของฝ่าย 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อผู้รายงาน.............................................
ต าแหน่ง.............................................. 

ฝ่าย.............................................. 
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. 2562 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี หน้า 21



แบบฟอร์มรายละเอียด โครงการ 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

(GEN-PQ-PL-03) 
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หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้ในการวิเคราะห์งบประมาณในการจัดสรรงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 
ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เท่านั้น 

แบบฟอร์มรายละเอียด โครงการ งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................
โครงการ/กิจกรรมย่อย............................................................................................................................ 
วัตถุประสงค์............................................................................................................................................... 
ฝ่าย............................................................................................................................................... 

งบประมาณ : ................................. บาท 

กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
    
    
    
    
    
 

รายการ หมวด รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 
1    
2    
3    
4    
5    

 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................      
                              (.............................................) 

                                                                ต าแหน่ง.............................................. 
                                                                วันที่..........เดือน..........พ.ศ....2562 
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แบบฟอร์มการจัดล าดับความส าคัญ 

ประเด็น SWOT 

(GEN-PQ-PL-04) 

  

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี หน้า 24



แบบฟอร์มการจัดล าดบัความส าคัญประเด็น SWOT 

ส านักวชิาการศกึษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.ให้น ำหมำยเลขข้อของประเด็น SWOT โดยแยกตำม S W O T ที่มผีลกระทบต่อส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ 

มำกที่สุด 5 ล ำดับแรก ลงในชอ่งตำมกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของท่ำน 

จุดแข็ง (S)  จุดอ่อน (W)  โอกาส (O)  ภัยคุมคาม (T) 

ข้อที_่____  ข้อที_่____  ข้อที_่____  ข้อที่_____ 

ข้อที_่____  ข้อที_่____  ข้อที_่____  ข้อที่_____ 

ข้อที_่____  ข้อที_่____  ข้อที_่____  ข้อที่_____ 

ข้อที_่____  ข้อที_่____  ข้อที_่____  ข้อที่_____ 

ข้อที_่____  ข้อที_่____  ข้อที_่____  ข้อที่_____ 

2. ให้น ำหมำยเลขข้อของประเด็น SWOT  จำก ขั้นตอนที่ 1 (ด้ำนบน) มำจัดล ำดับควำมส ำคัญ ที่มี

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มำก

ที่สุด 10 ล ำดับแรก 

คะแนน 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ข้อที ่           

 

หมายเหตุ 

1. ขอ้ที่ให้น้ ำหนักคะแนน = 10 หมำยถึง ประเด็น SWOT ข้อนั้นมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส านัก

วิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มำกที่สุด และคะแนน = 9,8,7….1 มีน้ ำหนัก

ผลกระทบลดหลั่นกันลงมำ 

2. น้ ำหนักของคะแนน หมำยถึง ระดับควำมส ำคัญของปัจจัย SWOT แตล่ะข้อ ที่มีผลกระทบต่อกำร

ด ำเนนิงำนของของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ อำจจะมีผลกระทบ

เชงิบวกหรอืลบก็ได้ 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี หน้า 25



 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ 

(GEN-PQ-PB-05) 
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ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

1. ชื่อโครงกำร............................................................................................................................. ....................... 
2. ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย…………………………………………………………….. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด ......................(ดูตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2562)…………………………………………………. 
กลยุทธ์ ......................(ดูตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2562)…………………………………………………. 
 
3. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน................................................................ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด ......................(ดูตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2562)…………………………………………………. 
กลยุทธ์......................(ดูตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2562)…………………………………………………. 
 
4. โครงกำรที่ใช้ในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงย่ังยืน 
 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (กพร.) 
 2 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์สวนสุนันทา 
 3 กิจกรรมส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 
 5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร (กพร.) 
 6 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
 7 โครงการก ากับองค์การที่ดี 
 
 

 
8 

โครงการสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ภาคปกติ-ภาคพิเศษ 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กพร.) 

 9 โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 10 โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

 
 

แบบฟอร์ม GEN-PQ-PB-01 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ำยและท้องถิ่น 
 1 โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย (กพร.) 
 2 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (Agenda) (Agenda, กพร.) 
 3 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (กพร.) 
 4 โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ (Agenda) (กพร.) 
 5 โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น (กพร.) 
 6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย (กพร.) 
 7 โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการบริหารจัดการ (กพร.) 
 8 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ (กพร.) 

 
5. ผู้ด ำเนินโครงกำร 
 5.1 ผู้รับผิดชอบหลัก........................................................................................................ 
 5.2 คณะด ำเนินงำน 
  5.2.1.................................................................................................................... 
  5.2.2.................................................................................................................... 
  5.2.3.................................................................................................................... 
  5.2.4.................................................................................................................... 
  5.2.5.................................................................................................................... 
  5.2.6.................................................................................................................... 
  5.2.7.................................................................................................................... 
  5.2.8.................................................................................................................... 
  5.2.9.................................................................................................................... 
  5.2.10.................................................................................................................. 
 5.3 ผู้ก ำกับดูแล (รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยฯ)....................................................................... 
 

6. หลักกำรและเหตุผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. วัตถุประสงค์โครงกำร (ต้องให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดข้อ3) 

7.1……………………………………………………………………………………………………………………. 
 7.2……………………………………………………………………………………………………………………. 
 7.3……………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ (ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงกำรขอ้7) 
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8.1……………………………………………………………………………………………………………………. 
 8.2……………………………………………………………………………………………………………………. 
 8.3……………………………………………………………………………………………………………………. 
9. ลักษณะของแผนงำนโครงกำร 

 แผนงานโครงการใหม่  

 แผนงานโครงการต่อเนื่อง (ระบุ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ................................) 
 แผนงานโครงการขยายผล  (ระบุชื่อโครงการต่อเนื่อง/โครงการขยายผล.............................................) 

 
10. ประเภทโครงกำร 

 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 การสอนหลักสูตรพิเศษเพ่ือรับประกาศนียบัตร 

 การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผล และการแปล 

 การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต 

 การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ   

 การให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า หรือการให้บริการข้อมูล การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 การให้บริการในลักษณะอื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………… 

 
11.สรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 

งบประมาณท่ีประมาณการในโครงการ……………………………………………………………………….. 
    งปม.แผ่นดิน     จ านวนเงิน....................บาท 
    งปม.รายได้     จ านวนเงิน....................บาท 
    งปม.รายได-้ภาคพิเศษ   จ านวนเงิน....................บาท 
    นอกงบประมาณ ระบุแหล่งที่มา............  จ านวนเงิน....................บาท 

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 
บรรยาย....................................... ค่าตอบแทนวิทยากร  

 
ค่าตอบแทน  

 ค่าอาหารกลางวัน 40 คน * 200 
บาท * 2 วัน 

ค่าใช้สอย  

 ค่าอาหารว่าง 40 คน * 50 บาท * 2 
มื้อ * 2 วัน 

ค่าใช้สอย  

 จ้างทั่วไป ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  

 ค่าจัดท าป้ายไวนิล ค่าใช้สอย  

 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้สอย  

 วัสดุ อ่ืนๆ ที่ใช้ในโครงการ ค่าวัสดุ อื่นๆ  

  รวมทั้งสิ้น  

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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12. กลุ่มเป้ำหมำย  
 1) ผู้บริหำร...................................................................................คน 
 2) บุลคำกร...................................................................................คน 
 3) อำจำรย์...................................................................................คน 
 4) นักศึกษำ..................................................................................คน 
 5) อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................................................คน 
 รวมผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น...........................................................คน 
 
13. รูปแบบกิจกรรม บรรยาย/อบรม/ฝึกปฏิบัติ 

13.1 บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ..................................................................... 
13.2 ฝึกปฏิบัติการ ...............................................................................................................  
13.3 ศึกษาดูงาน.............................................................................................................. ...... 
13.4 วิจัยและพัฒนา........................................................................................................... ... 

 
14. วันเวลำ และสถำนที่ด ำเนินกำร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร (Output) (ยกตัวอยา่งให้ดูข้างล่างนี้ และต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงกำรข้อ3-4) 

 กิจกรรม ตัวช้ีวัด(Indicators) ค่ำเป้ำหมำย(Target) 

การบรรยาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ.................... ≥80 
การฝึกปฏิบัติการ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ร้อยละความพึงพอใจ..................................

ระดับความรึความเข้าใจ……………………………………………………. 
≥3.51 

16. แผนกำรด ำเนินงำน (ดังตัวอย่ำงตำรำงข้ำงล่ำงนี้)  

กิจกรรม 
แผนปฏิบัติงำนปี พ.ศ. 2561 

ตุลาคม พฤศจิกายน 
1. ประชุมจัดเตรียมโครงการ 10   
2. ขออนุมัติโครงการ 10-13   
3. จัดเตรียมเนื้อหาในการอบรมและเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยาย 16-31   
4. ด าเนินการจัดโครงการ  15-16 
5. ประเมินผลโครงการ  16-20 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  21-30 

 
17. แนวทำงกำรประเมินโครงกำร 
      17.1 สิ่งท่ีต้องกำรประเมิน (ยกตัวอย่ำงขำ้งล่ำงนีแ้ละใชแ้บบประเมินให้สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์โครงกำรข้อ3-4) 
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17.1.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่าง).......................................................................................... ......................... 
17.1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจ (ตัวอย่าง) .............................................................................................................................. 
17.1.3 ประสิทธิภาพระบบที่พัฒนา (ตัวอย่าง) ................................................................................................................... ...... 
17.1.4 จ านวนผู้เข้ารวมโครงการ(ตัวอย่าง) ....................................................................... ...................... 

      17.2 วิธีที่ใช้ในกำรประเมิน 
17.2.1 แบบประเมินโครงการ (ตัวอย่าง) ........................................................................................................................ ............ 
17.2.2 ผลการฝึกอบรม (ชิ้นงานของผู้เข้าอบรม) ...................................................................................................................  
17.2.3 ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ตัวอย่าง)…………………………………………………………………………………… 

18.สำเหตุหรือปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในกำรด ำเนนิโครงกำร 
 18.1 สำเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในกำรด ำเนินโครงกำร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 18.2 แนวทำงแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ลงชื่อ.........................................ผู้น าเสนอโครงการ 
        (.........................................) 
ต าแหน่ง ....................................................... 
ฝ่าย............................................................... 
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ 
    ................./............................./............... 

         ลงชื่อ..................................ผู้ก ากับดูแลโครงการ 
                (.........................................) 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ ฝ่าย....................................... 
   ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้  
                      อิเล็กทรอนิกส์ 

................./............................./............... 

 
 
ควำมคิดเห็นผู้บังคับบัญชำ............................................................................................................................. . 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

              (.........................................) 
                  ผู้อ านวยการส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

        และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
                       .................../........................./................. 

 
(ส ำหรับก ำหนดกำรของโครงกำรให้จัดท ำแนบท้ำยโครงกำรฯ เพื่อประกอบกำรเสนอขออนุมัติโครงกำร 
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ก ำหนดกำร 

โครงกำร............................................................................... 
วันที.่......................เดือน..........................พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลำ ...............................................น. 

สถำนที่ ............................................................................... 
 

วันที่ ............... เดือน.............. ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำรบรรยำยเรื่อง : 

โดยวิทยำกร :  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กำรบรรยำยเรื่อง : 

โดยวิทยำกร : 
 

********************************************************* 
 
หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมเหมำะสม 
  - รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เช้ำ เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. 
  - รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม บ่ำย เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. 
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แบบฟอร์มรายงานสรุปผลโครงการ 

(GEN-PQ-PB-06) 
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รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 

โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ” 

ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ค าน า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                                    ลงชื่อ.......................................................... 
 (                                           ) 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ.......................................................... 
 (                                   ) 
ต ำแหน่ง ................................. 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
            

 
                                   ลงชื่อ................................................................... 

                                     (                                               ) 
                               ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย........................................................... 

ผู้ก ำกับดูแลโครงกำร 
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สารบัญ 
                        หน้า 

ค ำน ำ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ก 
สำรบัญ…………………………………………………………………………………………………………………………………. ข 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน…………………………………………………………………………………………………………….. ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ  
1. ชื่อโครงกำร………………………………………………………………………………………………………………..........  
2. ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย…………………………………………………………………….  
3. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน................................................................ ...........................  
4. หัวหน้ำหน่วยงำน………………………………………………………………………………………………………..........  
5. ผู้ด ำเนินโครงกำร / ผู้ก ำกับดูแลโครงกำร.………………………………………………………………………….....  
6. หลักกำรและเหตุผล................................................................................................................. .........  
7. วัตถุประสงค์ของโครงกำร........................................................................................................ ........  
8. ลักษณะของแผนงำนโครงกำร................................................................................................. ........  
9. ประเภทโครงกำร…………………………………………………………………………………………………………….  
10. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร..................................................................................................... .......  
11. แผนกำรด ำเนินงำน................................................................................................................ ......  
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินโครงการ  
1. จ ำนวนผู้เข้ำโครงกำร/กลุ่มเป้ำหมำย................................................................................................  
2. งบประมำณรำยจ่ำย.............................................................................................................. ............ 

งบประมำณท่ีประมำณกำรในโครงกำร………………………………………………………………………………. 
งบประมำณท่ีใช้จ่ำยจริง................................................................................................................ 

 

3. ผลที่ได้รับจำกโครงกำร  
4. ผลประเมินโครงกำร............................................................................................................... ..........  
5. สำเหตุหรือปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนในกำรด ำเนินโครงกำร....................................................  
6. ภำพกิจกรรม  
ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบหลักฐานแนบท้ายรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  
 - บันทึกข้อควำมโครงกำร/โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ/ก ำหนดกำรโครงกำร  
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ  
- สรุปรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรฯ   
- แบบฟอร์มประเมินโครงกำร  
- ใบลงชื่อที่เข้ำร่วมโครงกำร  
- เอกสำรประกอบกำรด ำเนินโครงกำร (เช่นเอกสำรกำรบรรยำย/แผ่นพับ/หนังสืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง)  
- หนังสือเชิญวิทยำกร  
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1. ช่ือโครงการประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ” 
 
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย…………………………………………………………….. 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงผลงำนวิชำกำร ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทำงปัญญำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : สร้ำงควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ำย 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ 
ตัวช้ีวัด  1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพภำยในประจ ำปี (ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร) 
กลยุทธ์ 1.1.1.1 พัฒนำกำร บริหำรจัดกำร องค์กรด้วยระบบคุณภำพ 
 
 
3. สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพของหน่วยงาน................................................................ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่ำงยั่งยืน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงเครือข่ำยและขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ 
ตัวช้ีวัด 1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพภำยในประจ ำปี (ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร) 
กลยุทธ์ 1.1.1.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยระบบคุณภำพ 
 

 
4. โครงการที่ใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
 1 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (กพร.) 
 2 โครงกำรจัดกำรข้อร้องเรียน (กพร.) 
 3 โครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรปฏิบัติงำน (กพร.) 
 4 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมอัตลักษณ์สวนสุนันทำ 
 5 โครงกำรพัฒนำควำมพร้อมของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

(กพร.) 
 6 โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตนให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ (กพร.) 
 7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษของบุคลำกร (กพร.) 
 8 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกรมหำวิทยำลัย (กพร.) 
 
 

9 โครงกำรก ำกับองค์กำรที่ดี 
โครงกำรสื่อและอุปกรณ์กำรเรียนรู้ ภำคปกติ-ภำคพิเศษ 

 10 โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (กพร.) 
 11 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กพร.) 
 12 โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ ภูมิทศัน์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (กพร.) 
 13 โครงกำรจัดหำรำยได้ด้วยกำรบริกำรวิชำกำร 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูเบื้องตน้โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
 1 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้ควำมส ำคัญกับเอกลักษณ์ (แผนเอกลักษณ์) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
 1 โครงกำรเปิดโอกำสกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (กพร.) 
 2 โครงกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศ (Agenda, กพร.) 
 3 โครงกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ำย (กพร.) 
 4 โครงกำรจัดกิจกรรมตำมข้อตกลงควำมร่วมมือของเครือข่ำย (กพร.) 
 5 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำย (กพร.) 
 6 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงฐำนข้อมูลเครือข่ำยที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย 

(กพร.) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 1 โครงกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย (U-Ranking) (Agenda, กพร.) 
 2 โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก (Agenda, กพร.) 
 3 โครงกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงภำพลักษณ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (กพร.) 

 
5. ผู้ด าเนินโครงการ 
 5.1 ผู้รับผิดชอบหลัก ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและแผนงำน 
 5.2 คณะด าเนินงาน 

5.2.1 นำงสำวพัชริดำ วิสัยเกตุ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
5.2.2 นำงสำวกฤษณำ อำรีย์    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
5.2.3 นำงอุไรวรรณ ตันนุกูล    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
5.2.4 นำงสำวสุพัฒตรำ ซัง      เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 
5.3 ผู้ก ากับดูแล ดร.ปรีชำ พงษ์เพ็ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ 

 
6. หลักการและเหตุผล 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้จัดท ำกรอบแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) ที่จะมุ่งให้
มหำวิทยำลัยเป็น “มหำวิทยำลัยเอตทัคคะนำนำชำติ” โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้ก ำหนดกรอบ
ควำมส ำเร็จในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.2560 – 2564)  มีวิสัยทัศน์ที่ว่ำ “มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart 
Archetype University of the Society)” โดยควำมส ำเร็จ ตำมวิสัยทัศน์คือ รักษำควำมเป็นมหำวิทยำลัยอันดับ 
1 ในกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และมีผลงำนที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทำด้ำนกำรสอน วิจัย บริกำรวิชำกำร และท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมหำวิทยำลัยได้มีกำรก ำหนด จุดประสงค์ พันธกิจ ภำรกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัย และนโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยให้ไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ดังนั้นเพ่ือตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ฝ่ำยแผนงำน 
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งบประมำณและประกันคุณภำพ ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรด้วยระบบคุณภำพ พร้อมทั้งกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2561 กำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมทั้งภำยใน และภำยนอกขององค์กร เพ่ือน ำมำก ำหนดกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
พร้อมทั้งทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 ที่สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรต่อไป ดังนั้น ฝ่ำยแผนงำน งบประมำณและประกันคุณภำพ ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ จึง
ได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ” เพ่ือส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรด้วยระบบคุณภำพ และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำย พร้อมทั้ง
ตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 7.1 เพ่ือทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
7.2 เพ่ือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไปฯ 
 
8. ลักษณะของแผนงานโครงการ 

 แผนงำนโครงกำรใหม่  

 แผนงำนโครงกำรต่อเนื่อง (ระบุ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ................................) 
 แผนงำนโครงกำรขยำยผล  (ระบุชื่อโครงกำรต่อเนื่อง/โครงกำรขยำยผล.............................................) 

9. ประเภทโครงการ 
 กำรฝึกอบรม สัมมนำ อภิปรำย บรรยำย ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

 กำรสอนหลักสูตรพิเศษเพ่ือรับประกำศนียบัตร 

 กำรวิเครำะห์ กำรตรวจสอบ กำรทดสอบ กำรสอบเทียบ กำรประเมินผล และกำรแปล 

  กำรวำงแผน กำรวำงระบบ กำรออกแบบ กำรประดิษฐ์ หรือกำรผลิต 

 กำรให้บริกำรเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ   

 กำรให้ค ำปรึกษำหรือข้อแนะน ำ หรือกำรให้บริกำรข้อมูล กำรศึกษำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 กำรให้บริกำรในลักษณะอ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………… 

 
10. วันเวลา และสถานที่ด าเนินการ 
 วนัท่ี 24-26 กรกฎำคม 2561 โรงแรมขวัญเรือนรีสอร์ท ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ  
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11.แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม โครงการ (ดังตัวอย่างตารางข้างล่างนี้) 
กิจกรรม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมจัดเตรียมโครงกำร      

2. ขออนุมัติโครงกำร      

3. จัดเตรียมข้อมูล/เอกสำร ประกอบกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 

     

4. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรทบทวนและ
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 ส ำนัก
วิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ 

     

5. ประเมินและสรุปผลโครงกำร      

6. รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร      

 
 
  

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี หน้า 41



 
 

www.ssru.ac.th www.gen-ed.ssru.ac.th 

 

 
 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1) ผู้บริหาร..............4............. คน 
 2) บุคลากรส านัก..............28.............คน 
 รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น......32......คน 
 
2.สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

งบประมำณท่ีประมำณกำรในโครงกำรที่ขออนุมัต…ิ………213,600…………………………………… 
    งปม.แผ่นดิน     จ ำนวนเงิน....................บำท 
    งปม.รำยได้     จ ำนวนเงิน.. 213,600..บำท 
    งปม.รำยได-้ภำคพิเศษ   จ ำนวนเงิน....................บำท 
    นอกงบประมำณ ระบุแหล่งที่มำ............  จ ำนวนเงิน....................บำท 
 

งบประมำณท่ีใช้จ่ำยจริง..............186,588............................................................................. 
- หมวดค่ำตอบแทนวิทยำกร     จ ำนวนเงิน.......-........บำท 
- หมวดค่ำใช้สอย-ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรมภำยในประเทศ  จ ำนวนเงิน..56,288..บำท 
     (ค่ำอำหำรกลำงวัน/ค่ำอำหำรว่ำง)    
- หมวดค่ำใช้สอย-ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรมภำยในประเทศ จ ำนวนเงิน..52,500..บำท 

(ค่ำที่พัก) 
- หมวดค่ำประชำสัมพันธ์ (ค่ำจัดท ำป้ำยไวนิล)   จ ำนวนเงิน..2,000..บำท 
- หมวดค่ำใช้สอย-รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร  จ ำนวนเงิน..15,000..บำท 

(ค่ำเช่ำห้องประชุม)    
- หมวดค่ำใช้สอย-รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร  จ ำนวนเงิน..48,000..บำท 

(ค่ำเช่ำรถตู้)     
- หมวดค่ำค่ำพำหนะเดินทำง (36 คน X 400 บำท)  จ ำนวนเงิน..12,800..บำท 
รวมทั้งสิ้น             จ านวนเงิน..186,588..บาท 

 

3. ผลทีไ่ด้รับจากโครงการ (ต้องให้สอดคล้องกับผลคาดว่าจะได้รบัโครงการ) 

3.1 ผู้บริหำรและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน และก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไปฯ 

3.2 แผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไปฯ 
  

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนนิโครงการ 
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4. ผลประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลกำร

ประเมิน 
การบรรลุ จ ำนวนผู้ตอบ

แบบประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :  
ร้ อยละกำรมี ส่ วน ร่ วมขอ ง
ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักวิชำ
กำรศึกษำทั่วไปฯ 

 
≥ 80 

    
32 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ :  
1) ระดับควำมส ำเร็จของ

กำรประกันคุณภำพ
ภำยใน (ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร) 

 
5 

 
5 

 
/ 

 
- 

 
32 คน 

2) (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์
ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560-2564) และ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 ส ำนัก
วิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ 

1 เล่ม 1 เล่ม / - 32 คน 

3) ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้บริหำรและ
บุคลำกร ส ำนัก
วิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ 

≥ 3.51  / - 32 คน 

 
5. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนนิโครงการ 
 5.1 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินโครงการ 

5.1.1 บุคลำกรบำงส่วนติดภำรกิจส่วนตัว ไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ 
5.1.2 กำรเขียนโครงกำร/กิจกรรมย่อย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 อำจยังไม่ครอบคลุม 

 5.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
           5.2.1 ประชำสัมพันธ์โครงกำรและจัดท ำบันทึกนัดหมำยผู้บริหำรและบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรในระบบ 
e-office ล่วงหน้ำ 
          5.2.2 ด ำเนินกำรมอบหมำยให้แต่ละฝ่ำยจัดประชุมทบทวนแผนโครงกำร/กิจกรรมย่อย อีกครั้ง และ
น ำเสนอต่อคณะผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำอีกครั้ง 
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6. ภำพกิจกรรม 

วันที่ 24-26 กรกฎำคม 2561 ณ โรงแรมขวัญเรือน ปำร์ค จังหวัดนครรำชสีมำ ที่คณะผู้บริหำรและ
บุคลำกรร่วมกันทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกๆคน ในกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนัก กำรเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT) พร้อมทั้งร่วมกันจัดท ำและน ำเสนอ
โครงกำร/กิจกรรม ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยมีกำรก ำกับดูแล ให้ค ำแนะน ำและ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนอย่ำงดีจำกคณะผู้บริหำรส ำนักทุกท่ำนคะ ฝ่ำยแผนงำนฯ 
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 - บันทึกข้อความโครงการ/โครงการที่ได้รับการอนุมัติ/ก าหนดการโครงการ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
 - สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ  
 - แบบฟอร์มประเมินโครงการ 
 - ใบลงช่ือที่เข้าร่วมโครงการ 
 - เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ (เช่นเอกสารการบรรยาย/แผ่นพับ/หนังสืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) 
 - หนังสือเชิญวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบหลักฐานแนบท้ายรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
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บันทึกข้อความโครงการ/โครงการที่ได้รับการอนุมัติ/ก าหนดการโครงการ 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่  2681/2561 
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สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ 
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แบบฟอร์มประเมินโครงการ 
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ใบลงช่ือที่เข้าร่วมโครงการ 
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ข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ    
จุดแข็ง (Strengths) 

1) ส ำนักได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเพียงพอ 
2) ส ำนักน ำระบบสำรสนเทศมำสนับสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เช่น ระบบ ERP, ระบบ e-office, 

Google Drive และระบบสำรสนเทศงำนประกันคุณภำพ เป็นต้น 
3) ส ำนัก สนับสนุนอุปกรณ์ส ำนักงำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอ 
4) ส ำนักส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
5) ส ำนักมีทรัพยำกรในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอกอย่ำงเพียงพอ 
6) ส ำนักมีกำรมอบหมำยภำระงำนให้กับบุคลำกรอย่ำงชัดเจน 
7) ผู้บริหำรของส ำนักมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน พร้อมทั้ง ก ำกับดูแล และติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) บุคลำกรไม่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรเขียนรำยงำนผลงำนวิจัย (R2R) 
2) บุคลำกรไม่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรเขียนผลงำนเพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
3) บุคลำกรสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ภำษำอังกฤษ SSRU-TEP ของมหำวิทยำลัยได้ 
4) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณของส ำนัก ไม่เป็นไปตำมแผนกำรเบิกจ่ำยประจ ำปี 

โอกาส(Opportunities) 
1) มหำวิทยำลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
2) มหำวิทยำลัยส่งเสริมและสนับสนุนงบประมำณให้บุคลำกรท ำวิจัย(R2R) 
3) มหำวิทยำลัยส่งเสริมและสนันสนุนอำจำรย์และบุคลำกรในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย/บทควำมวิชำกำรท้ัง

ในประเทศและต่ำงประเทศ 
4) หน่วยงำนภำยนอกให้ควำมสนใจและขอใช้บริกำรทรัพยำกรของส ำนักอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ 
อุปสรรค (Threats) 

1) ส ำนักไม่มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำหมวดวิชำศึกษำทั่วไปในต่ำงประเทศ 
ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

1) ระบบ ERP 
2) ระบบ e-office 
3) Google Drive 
4) ระบบสำรสนเทศงำนประกันคุณภำพ 

ชื่อผู้รายงาน 1) นำงสำวพัชริดำ วิสัยเกตุ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
                 2) นำงสำวกฤษณำ อำรีย์   ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
                 3) นำงสำวสุพฒัตรำ ซัง     ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

      4) นำงอุไรวรรณ ตันนุกูล    ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
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แบบฟอร์มจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
ท่ำนคิดว่ำฝ่ำยท่ำน มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค อะไรบ้ำง โดยท่ำนสำมำรถเพ่ิมเติมข้อมูลได้ในข้ำงล่ำงนี้ 
จุดแข็ง (Strengths) 

1) มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำที่ชัดเจน 
2) มีกำรระบุคณะด ำเนินงำนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่ชัดเจน 
3) โครงสร้ำงของฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำมีควำมชัดเจน 
4) โครงสร้ำงของฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมและเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็น 
5) โครงสร้ำงกำรบริหำรกำรจัดกำรรำยวิชำที่เหมือนกันท ำให้ง่ำยต่อกำรด ำเนินงำน 
6) ผู้บริหำรสนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ Cloud  Computing 
7) มีระบบ e-Learning ในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
8) มีระบบตรวจสอบและติดตำมผลกำรเรียนที่ชัดเจน 
9) มี Application ที่ช่วยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
10) บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ และควำมช ำนำญเหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ 
11) บุคลำกรมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
12) ทีมงำนมีควำมรับผิดชอบ ขยัน และให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน 
13) มีกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรในชั้นเรียนที่ดี 
14) ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/วิทยำกร ในกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ควำมรู้

แก่นักศึกษำ 
15) ฝ่ำยงำนมีวิสัยทัศน์เก่ียวกับกำรศึกษำร่วมกับองค์กร 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ขำดนโยบำยที่ชัดเจนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
2) สถำนที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรจัดกิจกรรม เช่น เก้ำอ้ีช ำรุด เครื่องปรับอำกำศ

เสีย แสงสว่ำงไม่เพียงพอ เป็นต้น 
3) อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อกำรใช้สนับสนุนในกำรเรียนกำรสอน เช่น Pointer,Projector   
4) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเสื่อมประสิทธิภำพ 
5) คุณสมบัติเฉพำะของอุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนไม่เหมำะสม 
6) ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องและไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักศึกษำที่มีจ ำนวนมำกข้ึน 
7) ระบบ e-Learning ไม่รองรับกำรแสดงผลผ่ำน Web Browser ในเวอร์ชั่นที่ต่ ำ 
8) กำรท ำงำนของ Application ขำดควำมสมบูรณ์ 
9) บุคลำกรขำดทกัษะในกำรสื่อสำรกับวิทยำกรชำวต่ำงชำติ (ภำษำอังกฤษ) 
10) ผู้ช่วยสอนมีควำมรู้ไม่ตรงกับศำสตร์ในรำยวิชำที่ตนเองรับผิดชอบ จึงไม่สำมำรถตอบค ำถำมเกี่ยวกับ

รำยวิชำนั้นๆได้ 
11) จ ำนวนผู้ช่วยสอนไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรรำยวิชำ 
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12) บุคคลำกร มุ่งท ำงำนประจ ำมำกกว่ำท ำงำนแบบเชิงรุก 
13) นักศึกษำมีจ ำนวนมำก ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรในชั้นเรียนเกิดควำมล่ำช้ำ 
14) งำนบำงส่วนมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรหลำยฝ่ำยท ำให้มีข้ันตอนในกำรท ำงำนมีเพ่ิมขึ้น 
15) ขำดกำรประสำนงำนที่ชัดเจน ท ำให้ทัศนะคติในกำรท ำงำนบำงครั้งไม่ตรงกัน 

 

โอกาส (Opportunities) 

1)  มหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้เชิญวิทยำกรภำยนอกเข้ำมำบรรยำย เพ่ือเพ่ิมควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับ
นักศึกษำ ท ำให้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีควำมน่ำสนใจขึ้น 

2) ทำงฝ่ำยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกทำงมหำวิทยำลัยในด้ำนบริกำรกำรศึกษำ 
3) มีควำมท้ำทำยในกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกลุ่มใหญ่  
4) ได้รับโอกำสจำกวิทยำกร/ผู้เชี่ยวชำญ ที่เป็นที่ยอมรับในสังคมมำบรรยำย 
5) ส ำนักมีนโยบำยสนับสนุนให้นักศึกษำใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Tablet) ในกำรเรียนรำยวิชำ

ศึกษำทั่วไป 
 

อุปสรรค (Threats) 

1) มีกำรเชิญวิทยำกรมำบรรยำย 4 ครั้ง ต่อ 1 ภำคเรียน ส่งผลให้ระยะเวลำในกำรบรรยำยของอำจำรย์
ผู้สอนน้อยเกินไป 

2) มีข้อจ ำกัดในเรื่องค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก ซึ่งวิทยำกรบำงท่ำนต้องใช้ค่ำตอบแทนที่สูง ท ำให้เสีย
โอกำสในกำรเชิญวิทยำกรที่มีชื่อเสียง 

3) นักศึกษำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำศึกษำทั่วไป ผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น 
Facebook Pantip ส่งผลให้เกิดภำพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กร 

4) หน่วยงำนอื่นมีกำรขอใช้ห้องเรียนหอประชุมสุนันทำนุสรณ์ ท ำให้ต้องเลื่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไป
ชดเชยในวันหยุด   

5) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Tablet) ของนักศึกษำ เสื่อมประสิทธิภำพ ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนงานของฝ่าย 

1)  Google drive 
2)  Kahoot, Mentimeter 
3)  ระบบ e-office 

ฝ่ำย บริกำรกำรศึกษำ  (TA) 
    วันที่ 27  เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2561 
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แบบฟอร์มจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
ท่ำนคิดว่ำฝ่ำยท่ำน มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค อะไรบ้ำง โดยท่ำนสำมำรถเพ่ิมเติมข้อมูลได้ในข้ำงล่ำงนี้ 
จุดแข็ง (Strengths) 
1)  มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ จ ำนวน 160 เครื่อง ซึ่งมีจ ำนวนมำกที่สุดในมหำวิทยำลัย สำมำรถ
ให้บริกำรได้ทั้งภำยในและภำยนอก 
2)  มีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญด้ำนกำรตัดต่อวีดีโอ และกำรออกแบบกรำฟฟิก 
3)  มีอุปกรณ์สนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนกรำฟิกที่มีประสิทธิภำพ 
4)  มีกำรพัฒนำนวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อย่ำงต่อเนื่อง 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1)  จ ำนวนบุคลำกรในฝ่ำยยังไม่ครบตำมกรอบภำระงำน เนื่องจำกมีบุคลำกรย้ำยฝ่ำยไปอยู่ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
และศิลปวัฒนธรรม 
2)  ระบบสนับสนุนทำงด้ำนเทคโนโลยีบำงตัวที่ใช้ในกำรท ำงำนมีควำมล้ำสมัย เช่น Core Switch และ Server 
3)  บุคลำกรยังขำดทักษะและควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำนวัตกรรม กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรออกแบบ
สื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และกำรดูแลระบบเครื่อข่ำยคอมพิวเตอร์ 
4)  บุคลำกรขำดประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนจัดท ำวำรสำรวิชำกำรของส ำนักฯ 
โอกาส (Opportunities) 
1)  ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกผู้บริหำรในกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
2)  ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์และเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำนวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3)  บุคลำกรได้รับกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำและกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
อุปสรรค (Threats) 
1)  ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบันมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน 
2)  มีภัยคุกคำมบนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน 
3)  งำนระบบแม่ข่ำยคอมพิวเตอร์บำงอย่ำงไม่สำมำรถควบคุมเองได้ เนื่องจำกต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญ 
ประสบกำรณ์ และไม่ได้รับอนุญำติให้ด ำเนินกำรเอง ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนงานของฝ่าย 
1)  ระบบสนับสนุนกำรสอบวัดควำมรู้รำยวิชำศึกษำทั่วไป 
2)  ระบบบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
3)  Google Calendar 
4)  Google Drive 
5)  Google Form     
                                                ชื่อผู้รำยงำน     ฝำ่ยวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                                                                             วันที่...25...เดือน...มิถุนำยน...พ.ศ. 2561 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

 เพ่ือทรำบถึงจุดแข็งจุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำมของฝ่ายบริการการศึกษา โดยใช้หลักกำรวิเครำะห์ 
SWOT (SWOT Analysis) ทั้งด้ำนสภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) และด้ำนสภำพแวดล้อม
ภำยนอก (External Environment) มีแนวปฏิบัติในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ( Internal Environment Analysis) เป็นกำร
วิเครำะห์เพ่ือระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ฝ่ายบริการการศึกษา โดยอำศัยกรอบกำร
วิเครำะห์ปัจจัยภำยในตำมหลักกำร 7-S Model สำมำรถสรุปแนวทำงกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 

 Strategy (กลยุทธ์) มีกำรก ำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศำสตร์ที่ได้ก ำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติ งำนไว้
หรือไม ่

 Structure (โครงสร้ำง) มีโครงสร้ำงกำรท ำงำน หรือโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรในระดับต่ำงๆ 
เหมำะสมดีหรือไม่ 

 System (ระบบ) ระบบกำรท ำงำนเป็นอย่ำงไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้ำง 
 Skill (ทักษะและควำมช ำนำญ) บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญ หรือช ำนำญมำกน้อยเพียงใด มีทักษะ

ในกำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
 Staff (บุคลำกร) บุคลำกรมีควำมพร้อมมำกน้อยเพียงใด และมีจ ำนวนเพียงพอหรือไม่ 
 Style (รูปแบบ) รูปแบบกำรบริหำรเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภำพหรือไม่ 
 Shared Value (ค่ำนิยมร่วม) บุคลำกรและองค์กรมีค่ำนิยมร่มหรือไม่ อะไรบ้ำงที่ท ำให้องค์กร

เข็มแข็งหรืออ่อนแอ 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) เป็นกำรวิเครำะห์เพ่ือ
ระบุสถำนกำรณ์ที่ เป็นโอกำส (Opportunities) และภัยคุกคำม (Threats)  ฝ่ายบริการการศึกษา    
สำมำรถสรุปแนวทำงกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 

 P-Politics สภำพทำงกำรเมือง กฎหมำย เป็นกำรวิเครำะห์สภำพทำงกำรเมือง รวมทั้งกฎหมำย
และนโยบำยทำงกำรเมืองที่มีผลกระทบกับฝ่ายบริการการศึกษา 

 E-Economics สภำพทำงเศรษฐกิจ เป็นกำรวิเครำะห์สภำพกำรณ์และแนวโน้มทำงเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบกับฝ่ายบริการการศึกษา 

 S-Social สภำพทำงสังคม เป็นกำรวิเครำะห์สภำพกำรณ์และกระแสสังคมที่มีผลต่อฝ่ายบริการ
การศึกษา 

 T-Technology สภำพทำงเทคโนโลยี เป็นกำรวิเครำะห์แนวโน้มของกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีที่
มีผลกระทบกับฝ่ายบริการการศึกษา 
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การวิเคราะห์ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) และจุดประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) 

7-S Model ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) 
Strategy (กลยุทธ์) 1) ได้มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ และยุทธศำสตร์

ภำยในหน่วยงำนที่ตรงตำมภำระกิจของแต่ละ
ฝ่ำยงำนภำยในส ำนัก 
2) กลยุทธ์ และยุทธศำสตร์ของส ำนักท ำให้แต่
ละฝ่ำยงำนทรำบถึงบทบำทและหน้ำที่ให้
สำมำรถปฎิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

1) แต่ละฝ่ำยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกลยุทธ์ 
และยุทธศำสตร์ของส ำนักอย่ำงชัดเจน 
 

Structure 
(โครงสร้าง) 

1) ส ำนักได้กำรก ำหนดมีโครงสร้ำง ออกเป็น
ฝ่ำยงำนตรงตำมภำระกิจของแต่ละฝ่ำยงำน
ภำยในส ำนัก 
2) ภำยในโครงสร้ำงได้มีกำรก ำหนด
ผู้รับผิดชอบ หรือรองฝ่ำยต่ำงๆในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน 

1) แต่ละฝ่ำยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
โครงสร้ำงของส ำนักอย่ำงชัดเจน 

 

7-S Model ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) 
System (ระบบ) 1) จำกโครงสร้ำงมีกำรแบ่งงำน โดยแบ่ง

ออกเป็นฝ่ำยได้เหมำะสม 
2) มีกำรท ำข้อตกลงในระบบงำนภำยในฝ่ำย
งำน 
3) มีกำรก ำหนดปฎิทินกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 

1) ขำดกำรเรียนรู้งำนกันภำยในส ำนัก 
 
2) ข้อตกลงภำระงำนไม่ชัดเจน มีกำรท ำงำน
ข้ำมฝ่ำยงำน 

Skill (ทักษะและ
ความช านาญ) 

1) บุคลำกรในภำยงำนมีทักษะ ของแต่ละ
บุคคล 
2) บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญในงำนของตนเอง
ที่ได้รับมอบหมำยสำมำรถแก้ไขปัญหำในงำนได้ 

1) ทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีต ำแหน่งที่
สูงขึ้นไม่ชัดเจน 

 

7-S Model ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) 
Staff (บุคลากร) 1) จ ำนวนบุคลำกรกับภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย

เพียงพอกับงำน 
2) มีกำรกระจำยงำนให้กับบุคลำกรเหมำะสม
กับจ ำนวนบุคลำกร 
3) บุคลำกรสำมำรถท ำงำนที่นอกเหนือจะงำน
ประจ ำที่รับผิดชอบ 
4) คัดเลือกบุคลำกรให้สอดคล้องกับทักษะที่
เป็นควำมโดดเด่นขององค์กร หรือ มีนิสัย
สอดคล้องกับโครงสร้ำงองค์กร 

1) กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มงำนไม่
ชัดเจนท ำให้เกิดควำมล้ำช้ำ 
2)  ขำดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นภำยใน
กลุ่มงำน หรือต่ำงฝ่ำยงำน 
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Style (รูปแบบ) 1) ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนในกำรท ำงำน 
2) มีกำรน ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำร
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
3) โครงสร้ำงองค์กรเป็นแบบกระจำยอ ำนำจ 

1) กำรตัดสินใจต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหำรสูงสุด 

 

7-S Model ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) 
Shared Value 
(ค่านิยมร่วม) 

1) มีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน 
2) มีกำรท ำกิจกรรม และรับประทำนอำหำร 
ร่วมกัน 
3) งำนกำรจัดสัมมนำอบรม ท ำกิจกรรมร่วมกัน 

1) กำรสื่อสำร/ท ำควำมเข้ำใจไม่ทั่วองค์กร 
2) กำรปฏิบัติของบุคลำกรตำมค่ำนิยม/
วัฒนธรรมองค์กรไม่ครอบคลุม 
3) บุคลำกรไม่ให้ควำมส ำคัญ 

ฝ่ำย บริกำรกำรศึกษำ 
    วันที่ 27  เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2561 
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การวิเคราะห์ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) และจุดประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) 

7-S Model ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) 
Strategy (กลยุทธ์) 1) กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของฝ่ำยกิจกำร

นักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม มีควำมสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 
2) กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ
ศิลปวัฒนธรรม มีกำรก ำหนดภำระงำนและกำร
จัดกิจกรรม/โครงกำร อย่ำงชัดเจน 
 

 

Structure 
(โครงสร้าง) 

1) โครงสร้ำงฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ
ศิลปวัฒนธรรม มีควำมเหมำะสม 
2) กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ
ศิลปวัฒนธรรม มีกำรก ำหนดภำระงำนและกำร
จัดกิจกรรม/โครงกำร อย่ำงชัดเจน 

1) จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำง 
2) ระบบโทรศึกษำที่ใช้ในกำรสนับสนุนกำร
จดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไปมี
ควำมล้ำสมัย 
3) วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโทรศึกษำมี
กำรเสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน เช่น  
 - หลอดโปรเจ็คเตอร์หมดอำยุกำรใช้งำน 
 - กล่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภำพและเสียงบนเวที 
หอประชุมสุนันทำนุสรณ์แตกหัก/ช ำรุด
เสียหำย 
 - คุณภำพของภำพที่ได้จำกกล้องวีดิโอบน
หอประชุมสุนันทำนุสรณ์และห้องเรียนไม่มี
คุณภำพขำดควำมคมชัด 
- ไมโครโฟนไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำนเมื่อมี
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหลำยห้องพร้อมกัน 
- ขำดจุดต่อเพ่ิมสัญญำณภำพและเสียงห้อง
1721 เนื่องจำกใช้เป็นห้องเรียนหลัก 
- ขำดอุปกรณ์เพ่ิมเติมที่ใช้ในกำรสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น สำยสัญญำณ
ภำพและเสียง อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง เป็นต้น 

System (ระบบ) 1) มีระบบสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบกลุ่มใหญ่อย่ำงเพียงพอ 
 

1) ระบบโทรศึกษำที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบกลุ่มใหญ่มีควำมล้ำสมัย  
2) กำรส่งสัญญำณภำพเคลื่อนไหว(วีดิโอ)ใน
ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกลุ่มใหญ่
ยังมีข้อบกพร่อง 
3) อุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบกำรจัดกำรเรียนกำร
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สอนแบบกลุ่มใหญ่เสื่อมสภำพและล้ำสมัย
ตำมระยะเวลำของกำรใช้งำน 
4) ขั้นตอนและวิธีกำรติดตั้งอุปกรณ์โทรศึกษำ
มีควำมยุ่งยำกหลำยขั้นตอน 

7-S Model ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) 
Skill (ทักษะและ
ความช านาญ) 

1) มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนในระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบกลุ่มใหญ่ 
 

1) บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในระบบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบกลุ่มใหญ่ขำดทักษะในกำร
ใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษำ 
2) บุคลำกรยังไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบกลุ่มใหญ่ 
 

Staff (บุคลากร) 1) บุคลำกรในฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำละ
ศิลปวัฒนธรรม มีควำมตั้งใจ ทุ่มเท และ
เสียสละในกำรปฏิบัติงำน 
2) บุคลำกรในฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ
ศิลปวัฒนธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกลุ่ม
ใหญ ่

1) บุคลำรในฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ
ศิลปวัฒนธรรม ขำดทักษะทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ 
 

Style (รูปแบบ) 1) ผู้บริหำรของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯมี
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำและ
ให้โอกำสแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน 
2) ผู้บริหำรของส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำงำนเป็นทีม เพื่อให้
บุคลำกรในส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯมีส่วน
ร่วมในกำรปฏิบัติงำน 

1) หน้ำที่ในกำรปฏิบัติบำงส่วนมีควำม
เกี่ยวข้องกับฝ่ำยอ่ืนๆทั้งในและนอกส ำนักวิชำ
กำรศึกษำท่ัวไปฯท ำให้ขั้นตอนในกำรท ำงำนมี
ควำมยุ่งยำกและซับซ้อนเพ่ิมมำกขึ้น 
 

Shared Value 
(ค่านิยมร่วม) 

1) บุคลำกรในฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ
ศิลปวัฒนธรรม มีควำมรู้และควำมเข้ำใจใน
วิสัยทัศน์ในกำรท ำงำนของส ำนักวิชำกำรศึกษำ
ทั่วไปฯได้เป็นอย่ำงดี 
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การวิเคราะห์ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) และประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) 

PEST Model ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) 
 P-Politics สภาพ
ทางการเมือง 
กฎหมาย 

1) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสนุันทำ ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
ส ำนักวิชำกำรศึกษำท่ัวไปฯ 

 

E-Economics 
สภาพทางเศรษฐกิจ 

1) ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักวิชำ
กำรศึกษำท่ัวไปฯอย่ำงเพียงพอต่อกำร
ด ำเนินงำนในกำรจัดกิจกรรม 

1) งบประมำณที่ใช้ในกำรฝึกอบรมของ
บุคลำกรได้รับน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อกำร
อบรมในบำงหลักสูตร 

  S-Social สภาพ
ทางสังคม 

1) บุคลำกรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและ
ศิลปวัฒนธรรมได้รับโอกำสจำกส ำนักวิชำ
กำรศึกษำท่ัวไปฯในกำรพัฒนำคุณภำพในกำร
ปฏิบัติงำนจำกกำรได้รับกำรฝึกอบรม ศึกษำดู
งำนทั้งในและนอกประเทศ 

1) นักศึกษำมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำศึกษำทั่วไป 
ผ่ำนสื่อออนไลน์ 

PEST Model ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) 
T-Technology 
สภาพทางเทคโนโลยี 

1) ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯตอบสนอง
นโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
ในกำรให้นักศึกษำใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิด
พกพำ(Tablet) มำใช้ในกำรเรียนรำยวิชำศึกษำ
ทั่วไป 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพำ(Tablet) มี
กำรเสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน ส่งผลต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำศึกษำท่ัวไป 

 

ชื่อผู้รำยงำน ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม 

               ส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไปฯ 
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หนังสือเชิญวิทยากร 
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏบิัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการประจ าปี 
 

1. นางสาวกฤษณา  อารีย ์   รักษาการหัวหนา้ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

        (นักวเิคราะห์นโยบายแลแผน) 

2. นางสาวสุพัตรา  ซัง   เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

3. นางสาวณัฐวลัญช์   วังนิล   เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

4. นางสาววรภพ  ม่วงมงคล  เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป 
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