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คำนำ
คู่มือการปฏิบั ติงาน กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจาปี นี้ จัดทาขึ้น
เพื่อให้ ผู้ ป ฏิบั ติ งานใช้เป็ น แนวทางในการดาเนินงาน ขั้นตอนการเตรียมจัดทาแผน ขั้นตอนการวิเคราะห์
ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบันของหน่วยงาน ขั้นตอนการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ประเด็น ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ขั้น ตอนการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ให้ สามารถนากระบวนการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจาปีไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่)
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพื่อนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจาปี
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อเป็ น แนวทางในการปฏิบัติงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
สาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ในการประเมิ น ผลการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพกระบวนการจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือการปฏิ บั ติ งานนี้ ค รอบคลุ ม ขั้นตอนการเตรีย มจัดท าแผน ประกอบด้ วยกิ จกรรม 1)
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2) รวบรวมและ
สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และ 3) วิเคราะห์และสรุปปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบันของหน่วยงาน
ประกอบด้วยกิจกรรม 1) สารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้าหนักของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
และ 2) วิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel ขั้นตอนการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าประสงค์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมทบทวนวิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม 1) กาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 2)
รวบรวมและสรุป (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี 3) รวบรวมและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี พร้อมงบประมาณและแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
และ 4) เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจาปี

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติ งาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับ ที่ผู้ป ฏิบัติงานส่ วนใหญ่ทาได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้ า น อาทิ ด้ า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย
แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้
สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์
ที่ดีนั้นจะต้องถูกกาหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิก
ในองค์การที่ได้ทางานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้ เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่
องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่สามารถวัดได้ ทั้งนี้
องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจาปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้น
องค์การยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็ นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้อีกด้วย
ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็นสิ่ง
ที่สาคัญยิ่งในการจัดทายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดทาจาเป็นต้องกาหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1

เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้ นตรงตามความต้องการ และดาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องพันธกิจ
หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดาเนินงานของหน่วยงาน การกาหนดพันธกิจ สามารถทาได้โดยนา
ภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่แรกก่อตั้ง มาเป็น
แนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดทาต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขตแค่
ไหนและแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไป
อย่างสะดวกและถูกต้อง
วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานเป็น ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยการ
จัดทาวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกระทาเมื่อเราได้กาหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้นจึงนาพันธกิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวมว่าหน่วยงานจะต้องดาเนินการในเรื่องใดบ้าง
และเพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด
หรือควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด
ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องคานึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็น
ยุทธศาสตร์นี้สามารถทาได้โดยการนาพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงาน
ต้องการดาเนินการในประเด็นใดเป็ นพิเศษ และหลังจากได้ดาเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด
เป้าประสงค์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องนาประเด็นยุทธศาสตร์มา
พิจารณาว่าหากสามารถดาเนินการจนประสบความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้วใคร
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เป้าประสงค์ของกรมสรรพากร
ประการหนึ่ ง คือ รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒ นาประเทศในด้านต่างๆ จาก
ตัวอย่างนี้ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ภาครัฐ โดยได้ประโยชน์คือ สามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอที่ จะนาไป
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้
กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่ห น่ วยงานจะดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะ
กาหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Critical success factors) เป็นสาคัญ กล่าวคือ
ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสาเร็จ และ
เราจาเป็นต้องทาอย่างไรจึงจะไปสู่จุดนั้นได้
เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน หมายถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานระดั บ กรม หรื อ เมื่ อ ด าเนิ น การจั ด ท าผลผลิ ต /โครงการตามที่ ก าหนด ซึ่ ง จะน าไปสู่
ความสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการ
ผลผลิต หมายถึง ผลของการดาเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือ
การให้บริการ (Service) ที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบคาถามว่าหน่วยงานของรัฐ
จัดทาบริการอะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Provider) ให้กับประชาชนเป้าหมายตามความ
ต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service purchaser) ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของการ
ให้บ ริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่ งของและหรือสิ่ งก่อสร้าง เพื่อนาไปใช้ในการให้ บริการแก่
องค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมี ตัวชี้วัดผลสาเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี หรือ พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่ ม เติม หรือ ที่
กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
(1) ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
(อธิการบดีและรองอธิการบดี)
(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน
(คณบดี/รองคณบดี)

(3) คณะกรรมการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
(4) ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
2. กากับ และติดตามการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี
1. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องต่างๆกับ
คณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามกรอบทิศทาง
และแนวทางที่กาหนด
2. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
3. กากับ และติดตามการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี
1. ร่วมดาเนินการเก็บข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
2. ร่วมทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์
3. ร่วมกาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์
1. จัดทาแนวทางการดาเนินงานและปฏิทินการดาเนินงาน
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาe
แผนปฏิบัติการประจาปี
4. จัดทาเล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ต่ออธิการบดี
6. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ : มหาวิทยาลัย
ผู้รับบริการ : ผู้บริหาร/หลักสูตร

ความต้องการ
ให้หน่วยงานนานโยบายหรือแนวทางที่
เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
กับงบประมาณที่จัดสรร
1. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ กลยุทธ์
โครงการกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและการ
พัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
2. ตัวชี้วัดที่ ได้รับ มีความสอดคล้องกับบริบ ท
ของหน่วยงาน
3. มี ร ายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารวั ด และการ
ประเมินผลที่ชัดเจน
4. ความถู กต้ อ งของข้ อ มูล ผลการด าเนิ น งาน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ

ความต้องการ
และสามารถนาไปประกอบการตัดสินใจได้
5. ผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนด
1. ทิ ศ ท างใน ก ารพั ฒ น าที่ ชั ด เจ น แ ล ะ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง และ
สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการ
มีส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย

คู่ความร่วมมือ : หลักสูตร

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทาเป็นแผน 4 ปี และมีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน

6. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

การปฏิบัตริ าชการของหน่วยงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย ของแต่ละยุทธศาสตร์ที่
กาหนด

ที่มาของข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ผู้เรียน/ผู้รับ ผู้มีส่วนได้/
ผู้ส่งมอบ
บริการ
ส่วนเสีย




คู่ความ
ร่วมมือ


กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ


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

ยังไม่มผี ังกระบวนการปฏิบตั ิงานเก่า

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (ใหม่)
ผังกระบวนการปฏิบตั งิ าน (quality Work Procedure)
กระบวนการปฏิบตั งิ าน : การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
FM-xx-yy

เริ่มตน สินส
้ ด

การตัดสิน จ

การ ิ ัตงิ านทั่

QM-xx-yy

WI-xx-yy

อร์ม

Work Intrucion

i.j.k
จดเ ่อม ยง

มอ ิ ัตงิ าน

สายงาน ลัก

การสอ่ สาร

สายงานยอนกลั

สายงาน ละกลั

มายเลขดั นี ัด

รายละเอียด (งานทีส่ มั พันธ์ )
ขัน้ ตอน

กิจกรรมรอง

กองนโยบายและแผน

เจ้ าหน้ าที่บณั ฑิตวิทยาลัย

จนท.ฝ่ ายแผนงานฯ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

คณะกรรมการประจาคณะ/

คณบดี

คณะกรรมการอานวยการ

ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน

เอกสารที่เกีย่ วข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เริ่มตน
1

จัดทาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
ทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ

มอนมัติ

ทา าสั่ง ตงตัง้

ม.ค.
ลงนาม

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ
2

ขออนุมตั ิโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ

ม กตอง

ขออนมัติ รงการ

มอนมัติ

ตร จสอ

5

ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ให้ กบั
ผู้เกีย่ วข้ อง

โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ฯ ความถูกต้ องของข้ อมูล

โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ฯ ร้ อยละ 100 โครงการฯ

ก.พ.

รายงานการประชุม

จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม

รายงานการประชุม

พ.ค.
ร ร มขอมลส านการ ์
ละส าพ ดลอม

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ข้ อมูลสภาพแวดล้ อมของ

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

หน่วยงาน

ข้ อมูลสภาพแวดล้ อมของ
หน่วยงาน

ร้ อยละ 100 ข้ อมูล
สภาพแวดล้ อม
ของหน่วยงาน

มิ.ย.
สง สาร จ าม ิดเ นตอ
ิสัยทั น์ พันธกิจเ า ระสง ์
เ ิงยทธ าสตร์

ร้ อยละ 80 รายงานการ
ประชุม

ระ ม ะกรรมการ

จัดทาและส่งแบบสารวจความคิดเห็นต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้ าประสงค์เชิง

ร้ อยละ 100 มีคาสั่งแต่งตัง้

ทบทวน/จัดทาแผนฯ

ได้ รับการอนุมตั ิ

รวบรวมข้ อมูลสถานการณ์และ
สภาพแวดล้ อมของหน่วยงาน

คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ

อนมัติ

จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทา
แผนยุทธศาสตร์ฯ
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ม.ค.

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ทบทวน/จัดทาแผนฯ

ลงนาม
กตอง

3

อนมัติ

คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ

แบบสารวจความคิดเห็น

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

แบบสารวจความคิดเห็น

ร้ อยละ 100 แบบสารวจ
ความคิดเห็น

6

วิเคราะห์ และรายงานผลข้ อมูลเกีย่ วกับ
ิเ ราะ ์ ละรายงาน ล
ขอมล

ความคิดเห็นต่อพันธกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรค ยุทธศาสตร์ และ

มิ.ย.

มอนมัติ

ม กตอง

ตร จสอ

รายงานข้ อมูลสภาพแวดล้ อม

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

รายงานข้ อมูลสภาพแวดล้ อม

ร้ อยละ 100 รายงานข้ อมูล
สภาพแวดล้ อม

พิจาร า

กตอง

อนมัติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ของ
หน่วยงาน
7

จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และ

จัดทา ราง นยทธ าสตร์
ละ น ิ ตั ิการ
ิเ ราะ ์ ัจจัยเ ิงยทธ าสตร์
การกา นด ระเดน
ยทธ าสตร์
การกา นดเ า ระสง ์
ตั ี ้ ดั กลยทธ์
การท ท น ิสัยทั น์ พันธกิจ
ละ านิยม ลักขององ ์กร
จัดทา นยทธ าสตร์
กา นด รงการ ละกิจกรรม
จัด ระ มรั ั ง าม ิดเ น
จาก มีส น ดส นเสี ย

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ

8

จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ
การ ประจาปี งบประมาณ (เฉพาะแผ่น

รั ทรา

A3) พร้ อมส่งกองนโยบายและแผน
9

านวยการ
จัประจ
ดส่งาคณะ/คณะกรรมการอ
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ
บตั ิ
ไปยังกองนโยบายและแผน

กตอง

จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี งบประมาณไปยังสาขาวิชา
และผู้เกีย่ วข้ อง

ร้ อยละ 100 (ร่ าง) แผน
ยุทธศาสตร์ ฯ

พิจาร า
อนมัติ

ก.ค.

จัดทา นยทธ าสตร์ ละ
น ิ ตั ิการ เ พาะ น A3)

แผนยุทธศาสตร์ ฯ (A3)

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

แผนยุทธศาสตร์ ฯ (A3)

ร้ อยละ 100 แผน

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ยุทธศาสตร์ ฯ
(A3)

ส.ค.-ก.ย.
พิจาร า

ก.ย.

รั ทรา

ก.ย.

จัดสง นยทธ าสตร์ ละ
น ิ ตั ิการ

บันทึกข้ อความจัดส่งแผน

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ยุทธศาสตร์ ฯ

ประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมายโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ

13

ตร จสอ

รั รง นยทธ าสตร์ ละ
น ิ ตั ิการ

ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ

12

(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ

อนมัติ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และ

การประจาปี งบประมาณ ทีไ่ ด้ รบั อนุมตั ิ

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

มอนมัติ

มอนมัติ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ
11

ม กตอง

รั รง นยทธ าสตร์ ละ
น ิ ตั ิการ

ตามข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร

(ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ

ความถูกต้ องของข้ อมูล

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ

10

ก.ค.

บันทึกข้ อความจัดส่งแผน

ร้ อยละ 100 บันทึกข้ อความ

ยุทธศาสตร์ ฯ

ก.ย.-ต.ค.
ระ ม ลากรรเพ่อมอ มาย รงการ กิจ กรรม

จัดสง นยทธ าสตร์ ละ
น ิ ตั ิการ

ต.ค.

ม กตอง

ลงนาม

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ

ความครบถ้ วนของข้ อมูล

แผนยุทธศาสตร์ และ

การประจาปี

ความถูกต้ องของข้ อมูล

แผนปฏิบตั ิการประจาปี

ร้ อยละ 100 แผน
ยุทธศาสตร์
และ

กตอง

แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

นยทธ าสตร์ ละ
น ิ ตั ิการ ระจา ี

หมายเหตุ

ผูอ้ นุมัติ น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน
วันที่ 19-ธ.ค.-61

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ (KQI)
ร้อยละของการบรรลุตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั กิ าร

เป้าหมาย
ร้อยละ 80

7.2 วิธกี ารปฏิบัติงานทีม่ คี ุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คาจากัดความ : เป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ย คาสั่งแต่งตั้ง
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ม.ค.
แผนงานและ คณะกรรมการ
ทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ
ประกันคุณภาพ ทบทวน/จัดทาแผนฯ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ย โครงการจัดทาแผน
2. ขออนุมัติโครงการจัดทาแผน
ม.ค.
แผนงานและ ยุทธศาสตร์ฯ
ยุทธศาสตร์ฯ
ประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ย รายงานการประชุม
3. จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/
ก.พ.
แผนงานและ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
ประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ย ข้อมูลสภาพแวดล้อม
4. รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และ
พ.ค.
แผนงานและ ของหน่วยงาน
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
ประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ย แบบสารวจความคิด
5. จัดทาและส่งแบบสารวจความคิด
มิ.ย.
แผนงานและ เห็น
เห็นต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์เชิง
ประกันคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ให้กับ

ผู้เกี่ยวข้อง
6. วิเคราะห์ และรายงานผลข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อพันธกิจ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ของ
หน่วยงาน
7. จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
8. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
(เฉพาะแผ่น A3) พร้อมส่งกองนโยบาย
และแผน
9. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

มิ.ย.

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

รายงานข้อมูล
สภาพแวดล้อม

ก.ค.

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
ฯ

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

-

ก.ค.

ส.ค.-ก.ย.

แผนยุทธศาสตร์ฯ (A3)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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10. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
คณะ/คณะกรรมการอานวยการ
11. จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ที่
ได้รับอนุมัติไปยังกองนโยบายและแผน
12. ประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมาย
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
13. จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณไปยัง
สาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้อง

ก.ย.

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

-

ก.ย.

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

บันทึกข้อความจัดส่ง
แผนยุทธศาสตร์ฯ

ก.ย.-ต.ค.
ต.ค.

-

แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รหัส
FM - CS - 01

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี

7.4 เอกสารอ้างอิง
1) คาาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2) ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
3) แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
6) นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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9. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจาปีนั้น
มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
ระยะเวลา
ดาเนินการ
1. กาหนดผู้รบั ผิดชอบและระยะเวลาใน ตุลาคม
การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของ กระบวนการ
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2. ดาเนินการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของกระบวนการ

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของ
กระบวนการ

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน
มีนาคม, กันยายน

6. ประเมินผลความสาเร็จของการ
ตุลาคมของปีถัดไป
ดาเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้กากับ

หัวหน้าสานักงานบัณฑิต รองคณบดี
วิทยาลัย
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน รองคณบดี
ทั่วไป
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน รองคณบดี
ทั่วไป
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน รองคณบดี
ทั่วไป
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและประกัน รองคณบดี
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
หัวหน้าสานักงานบัณฑิต รองคณบดี
วิทยาลัย
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

9

ภาคผนวก

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจาปี
ในฐานะผู้ บั งคับ บั ญ ชาและดู แลของฝ่ ายแผนงานและประกัน คุณ ภาพ คณะ/ส านัก /กอง บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย
โดยยินยอมให้ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/สานัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัยนา
กระบวนการปฏิบัติงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจาปีมาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่
วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
(นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ)
หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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เป็นไปตามที่กองนโยบายและแผนกาหนด

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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คณะผู้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

3. น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ

หัวหน้าสานักงาน

4. น.ส.เกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

15

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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