
ข้ันตอนปฏิบัติงาน 
งานดานการจัดทําแผนกลยุทธ 

 

วัตถุประสงคของคูมือ 
 1. เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานดานการจัดทําแผนกลยุทธประจําปของหนวยงาน  

2. เพ่ือแกไขปญหาในการดําเนินงานดานการจัดทําแผนกลยุทธท่ีหลากหลายใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานใหม ใหสามารถศึกษางานไดอยางรวดเร็วจาก

คูมือปฏิบัติงาน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีผูปฏิบัติงานในแตละครั้ง 
4. เพ่ือใหการบริหารงานดานนโยบายและแผนมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

ภาระหนาที่ของหนวยงาน 
 1. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงานในภาพรวม และในระดับมหาวิทยาลัย 

2. ดําเนินงานดานการจัดทํานโยบายและแผนของหนวยงานในภาพรวม 
3. ดําเนินงานดานการจัดการความรูของหนวยงาน และในระดับมหาวิทยาลัย 
4. ดําเนินงานดานการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรดานงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
5. ดําเนินงานดานการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน และในระดับมหาวิทยาลัย 
6. ทําหนาท่ีประเมินภาวะผูนําของผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงงาน 
 บทบาทหนาท่ี (ของตําแหนง) : รับผิดชอบงานบริหารงานท่ัวไป 
 หัวหนางาน : รับทราบและใหขอเสนอแนะ 
 ผูอํานวยการ : ตรวจสอบ 
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา : เห็นชอบ/อนุมัติ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมขอมูล ท้ังภายนอกสถาบัน และขอมูลภายในสถาบัน 
ขอมูลภายนอกสถาบัน ประกอบดวย 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แหลงขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ http://www.nesdb.go.th 

2) แผนการบริหารราชการแผนดิน แหลงขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) หรือ http://www.opdc.go.th 

3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กระทรวงศึกษาธิการ แหลงขอมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
http://www.moe.go.th 

4) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แหลงขอมูลจาก สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือ http://www.mua.go.th 



5) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แหลงขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ http://www.mua.go.th 

6) นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ แหลงขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) หรือ http://www.nrct.go.th 

ขอมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) ประกอบดวย 
1) แผนกลยุทธประจําป ระดับมหาวิทยาลัย 
2) ผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย 
3) ผลการประเมินแผนกลยุทธประจําปท่ีผานมา 

ข้ันตอนท่ี 2 ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธประจําป ประกอบดวย  
1) กําหนดวัน เวลา สถานท่ีเพ่ือจัดประชุมจัดทําแผนกลยุทธ 
2) จัดทําหนังสือเชิญบุคลากรประจําหนวยงานเขารวมประชุมเพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวม (ภาคผนวก 

ก) 
3) จัดทําแบบฟอรมเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ (ภาคผนวก ข) 
4) จัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธประจําป 

4.1) ประชุมระดมสมองบุคลากรทุกคนในหนวยงาน โดยดําเนินการ ดังนี้ 
- กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยท้ังนี้การกําหนด 

วิสัยทัศนจะยึดหลักตองสอดคลองกับขอมูลท่ีรวบรวมมาในข้ันตอนท่ี 1 สวนการกําหนดพันธกิจตองยึดหลักสอดคลอง
กับท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด โดยใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงอยางนอยตองมีพันธ
กิจหลัก 4 ดาน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

- ทําการกําหนด SWOT ของหนวยงาน โดยใหทุกคนใหคะแนน โดยวิธีการ 
ถวงน้ําหนัก (เลือกขอท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 5 หัวขอ ในแตละ “S'” “W” “O” และ “T” โดยหัวขอท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุดใหคะแนนเปน 5 สวนหัวขอท่ีสําคัญนอยท่ีสุดในบรรดา 5 ประเด็นท่ีเลือกนั้นใหคะแนนเปน 
1) และนําผลคะแนนการถวงน้ําหนักไปวิเคราะหตอ และสรุปการเรียงจัดลําดับความสําคัญในแตละประเด็น “S” 
“W” “O” และ “T” จับคูทํา SWOT Matching โดยการจับคูระหวางปจจัยแวดลอมภายใน (S,W) กับปจจัย
แวดลอมภายนอก (O,T) เทานั้น นํา SWOT Matching ไปทํา SWOT Matrix 

- กําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด  
และคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด จัดทํารางแผนกลยุทธเปนรูปเลมฉบับสมบูรณ  

ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการนําเสนอแผนกลยุทธตอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1) กําหนดวัน เวลา สถานท่ี จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสนอรางแผน

กลยุทธประจําป 
2) จัดทําบันทึกขอความจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือผูรับผิดชอบ เพ่ือขออนุญาต

จัดการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กับทางมหาวิทยาลัย 
3) จัดทําหนังสือราชการภายนอกจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีเชิญคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุม 
4) ขออนุมัติยืมเงินจากทางมหาวิทยาลัย 



5) เตรียมเอกสารรางแผนกลยุทธประจําปเพ่ือเปนเอกสารประกอบการประชุม ตามจํานวน
คณะกรรมการ 

6) จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
8) จัดทําแผนกลยุทธประจําปฉบับสมบูรณ 
9) เผยแพรแผนกลยุทธใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบ (อาจจะมากกวา 1 ชองทาง เชน ผาน

เว็บไซต หรือจัดทําเปนประกาศ) (ภาคผนวก ค) 
ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 

1) จัดทําบันทึกขอความจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานกับ
ผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ 

2) จัดทําแบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงาน โดยดําเนินการติดตาม จํานวน 2 รอบ ระยะเวลา คือ 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  (ภาคผนวก จ) 

3) ติดตามผลการดําเนินงานโดยการสงบันทึกขอความพรอมแนบแบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงาน 
4) สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
5) รายงานผลการติดตามตอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา (อาจจัดทําเปน

หนังสือเวียนเพ่ือใหคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยเปนผูพิจารณา) 
ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 

1) จัดทําแบบฟอรมประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ (ภาคผนวก ฉ) 
2) ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3) จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 
4) รายงานผลการติดตามตอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา (อาจจัดทําเปน

หนังสือเวียนเพ่ือใหคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยเปนผูพิจารณา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผูจัดทํา ข้ันตอนปฏิบัติงาน งานดานการจัดทําแผนกลยุทธ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  นางสาวชุติมา ทอสาร 
วันเดือนปเกิด  8 ตุลาคม 2525 
สถานท่ีเกิด  อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
ท่ีอยู   140 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000 
   โทร 08-1038-6868 
สถานท่ีทํางาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
   69 หมูท่ี 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 
ประวัติการศึกษา  2548  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการบัญชี  
      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 


