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 บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผู้ปฏิบัติงานแผน มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านแผน
และงบประมาณ วิเคราะห์และทบทวนแผน จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานของโครงการที่หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติ ให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่ ก าหนดไว้ใน ภาพรวม              
โดยมีหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 10 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 8 กอง 1 ส านัก 
1 สถานี ประกอบด้วย 

1. กองกลาง 

2. กองคลัง 

3. กองนโยบายและแผน 

4. กองบริหารงานบุคคล 

5. กองพัฒนานักศึกษา 

6. กองสื่อสารองค์การ 

7. กองวิเทศสัมพันธ์ 

8. กองศิลปวัฒนธรรม 

9. ส านักประกันคุณภาพ 

10. สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา ฯ 

 
  ส านักงานอธิการบดีก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประสานนโยบายของมหาวิทยาลัย               
สู่หน่วยงานที่ปฏิบัติโดยผ่านหน่วยงานในส านักงาน และประสานงาน เพ่ือให้เกิดการบริหารงาน
ภายใต้นโยบายบริหารแบบกระจายอ านาจความรับผิดชอบการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน                    
ตามที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ส านักงานอธิการบดียังมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดีให้เพ่ิมพูนศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถสามารถรองรับการบริหาร 
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ส านักงานอธิการบดีก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจตามภารกิจหลัก                    
ของส านักงานอธิการบดี ภายใต้นโยบายและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจเขียน จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  

1.2 วัตถุประสงค์ 

ในการจัดท าคู่มือมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 1) เพ่ือเป็นคู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 3) เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครมีมาตรฐานเป็นแบบเดียวกัน 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) มีคู่มือในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลพระนครเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

1.4 ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้จะเป็นแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี มีขอบเขตดังนี้  

1) ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี 

2) การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็งจุดอ่อนปัจจัยภายในและภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3) การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์  

4) ก าหนดแผนระยะสั่น 5 ปี หรือระยะยาว 10 ปี 
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5) การลงโครงการ/กิจกรรม ในแผนยุทธศาสตร์  

6) ก าหนดผู้รับผิดชอบรายตัวชี้วัด  

1.5 ค ำจ ำกัดควำม 

 ก่อนที่จะกล่าวถึงกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ขอกล่าวถึงค าศัพท์ ความหมายและค า
จ ากัดความที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจในรายละเอียดมากขึ้น  
 “การวางแผน” (Planning) มาจากค าในภาษาละตินว่า “แพลนัม”(Planum) หมายถึงพ้ืนที่
ราบ หรือพิมพ์เขียว ค าภาษาอังกฤษใช้ “Planning” (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์.2540 : 48) ซึ่งหมายถึง
กระบวนการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ของผู้บริหารที่จะก าหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยน าเอาข้อมูลข่าวสาร (Information) ในอดีตมาก าหนดหรือพยากรณ์อนาคต ดังนั้นแนวคิด                 
ของการวางแผนจึงมีลักษณะเป็น “ศาสตร์” ที่ต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Information)      
ที่ มีความแม่นตรง และเชื่อถือได้  และจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ ชัด เจน และมี                           
ความต่อเนื่องกันตามล าดับ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้แผน มีความรู้และความเข้าใจที่จะสามารถน าแผนไป
ปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ 

1) องค์ประกอบของกำรวำงแผนที่ส ำคัญ คือ 

กำรก ำหนดจุดหมำยปลำยทำง (Ends) ที่ต้องการบรรลุ  ซึ่งมีหลายระดับ คือ  

จุดมุ่งหมำยหรือเป้ำประสงค์ (Goals) เป็นการแสดงถึงความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลาข้างหน้า ซึ่งมักจะมองในรูปของผลลัพธ์ (Outcome) ในอนาคตก าหนดอย่างกว้าง ๆ  

วัตถุประสงค์ (Objective) เป็นองค์ประกอบที่เป็นผลมาจากการแปลงจุดมุ่งหมาย (Goal) 
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพ่ือง่ายในการน าไปปฏิบัติ วัตถุประสงค์จึงเป็นการก าหนดผลผลิต (Output) 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึนอย่างกว้าง ๆ แต่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 

เป้ำหมำย (Targets) เป็นองค์ประกอบที่ผลมาจากการแปลงวัตถุประสงค์ให้เป็นรูปธรรม     
ในการปฏิบัติมากขึ้น เป้าหมายจึงเป็นการก าหนดผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน       
โดยจะก าหนดเป็นหน่วยนับที่วัดผลได้เชิงปริมาณ และก าหนดระยะเวลาที่จะบรรลุผลส าเร็จนั้นด้วย 

วิธีกำรและกระบวนกำร (Means and Process) เป็นองค์ประกอบที่เกิดจากการน า 
ข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์และก าหนดเป็นทางเลือก (Altemative) ส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือ
กลวิธี (Strategy)  ให้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ จากนั้นจะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนงาน (Programs) 
และโครงการ (Projects) เชื่อมโยงกัน โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ  
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1. กลวิธีกำรปฏิบัติ หรือมำตรกำร (Strategy) เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุ 
จุดหมาย (Ends) ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   แผนงำน (Programs) และโครงกำร (Projects) เป็นการก าหนดแนวทาง                     
การกระท าที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะมีประเด็นในการเขียนที่ชัดเจน 
ครอบคลุม และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  

  ทรัพยำกร (Resources) และค่ำใช้จ่ำย (Cost) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ                   
อย่างหนึ่งในการวางแผนและการน าแผนไปปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งผู้วางแผนจะต้อง
ระบุให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ “มิใช่เขียนแผนแบบวาดวิมานในอากาศ” หรือ 
“เขียนแผนแบบเพ้อฝัน”  

  กำรน ำแผนไปปฏิบัติ (Implementation) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงกรรมวิธี       
ในการตัดสินใจเลือกแผนและโครงการไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตามจุดหมาย (Ends) ที่ก าหนดไว้                  
ซึ่งข้ันตอนนี้จะต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่างทั้งกลยุทธ์ภายในองค์การและกลยุทธภายนอกองค์การ 

2. กำรประเมินผลแผน (Evaluation) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึง การตรวจสอบ 
การควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติตามแผนเพ่ือให้ทราบถึง ความก้าวหน้าหรือข้อบกพร่องหรือ
ข้อจ ากัดของแผนนั้น ๆ เพ่ือจะได้ปรับปรุงแผนให้สามารถน าไปปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ก าหนดไว้ 

1) ระดับของกำรวำงแผน  

 ถ้าจะแบ่งระดับของการวางแผนลักษณะของการบริหารงานในองค์การ สามารถแบ่งออกเป็น 
3 ระดับ  คือ  

1. กำรวำงแผนระดับนโยบำย (Policy Planning) เป็นแผนระดับสูงสุดขององค์การ 
มักจะระบุแนวทางอย่างกว้าง ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จะก่อให้เกิดแผนชนิดอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแผน
ระยะยาว (Long – Range Plan) เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9  

2. กำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผนหลอมรวมคลอบคลุม 
กิจกรรมทั้งหมดขององค์การ หรือแผนงานใหญ่ขององค์การ โดยจะระบุไว้ “อย่างกว้าง” และ     
“มองไกล” ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งมักจะเป็นแผนระยะยาว 5 – 10 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนระดับ
นโยบาย 

3. แผนปฏิบัติกำร หรือแผนด ำเนินงำน (Operation Plan) เป็นการวางแผนที่ก าหนด 
จุดมุ่งหมายระยะสั้น ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี  ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบ                        
ของแผนปฏิบัติ การประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แผนใช้ประจ า 
(Standing Plans) และแผนใช้เฉพาะครั้ง (Single – use Plans) 

2) กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ (Strategic Planning)  
 ควำมหมำยของกำรวำงแผนกลยุทธ์  

    การวางแผนยุทธศาสตร์  หรือ  การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning)                       
เป็นกระบวนการตัดสินใจ เพื่อก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสภาพการณ์ใรอนาคต                
ที่ต้องบรรลุและก าหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ ที่ก าหนดบนพ้ืนฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่าง
เป็นระบบ 

   การก าหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิด จะต้องตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่รอบด้าน คือ จะต้องค านึกถึงสภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดศักยภาพหรือขีด
ความสามารถขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม   

   การก าหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดจะต้องเป็น
ระบบ คือ แนวทางท่ีก าหนดขึ้นจะต้องด าเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

   การวางแผนยุทธศาสตร์จะต้องตอบค าถามหลัก 3 ประการ คือ  

1. องค์กรก าลังจะก้าวไปทางไหน (Where are you going?)  
2. สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?)  
3. องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร (How do you get there?) 

กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Processes) มีข้ันตอน 

ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
2. ก าหนดภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) 
3. ก าหนดเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Strategy) 
4. ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy)   
5. ก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา 
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ภำพที่ 1-1 กระบวนกำรกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ (Strategy) หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น  
จุดหมายจึ งเป็นสิ่ งที่ ส าคัญยิ่ งในการจัดท ายุทธศาสตร์  โดยผู้ จัดท าต้องก าหนดจุดหมาย                       
ของหน่วยงาน (End) ให้ชัดเจน เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการและด าเนิน
ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งใช้ในการก าหนดนโยบายจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
(SWOT) 

วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงาน “เป็น” ภายในกรอบระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะก าหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงานการก าหนด
พันธกิจสามารถท าได้โดยน าภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับ
มอบหมายตั้งแต่แรกก่อตั้งมาเป็นแนวทาง  

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึงต้องพัฒนา
ต้องมุ่งเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์นี้สามารถท าได้โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อพิจารณาว่าในพันธกิจ     
แต่ละข้อนั้น หน่วยงานต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด  

เป้ำประสงค์  (Goal) หมายถึง สิ่ งที่หน่วยงานปรารถจะบรรลุ  โดยต้องน าประเด็น
ยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า หากสามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์  
แต่ละข้อ ใครจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และได้รับประโยชน์อย่างไร  
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ตัวชี้ วัด (Key Performance Indicators) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว 
และต้องใช้ถ้อยค าที่ชัดเจนทั้งในแง่ของค าจ ากัดความและการระบุขอบเขต โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกน า                    
ไปเป็นหลักในการก าหนดค่าเป้าหมายในล าดับต่อไป 

ค่ำเป้ำหมำย (Target) หมายถึง ตัวเลขหรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จที่หน่วยงานต้องการ
บรรลุ ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการก าหนดหรือระบุว่าในแผนงานนั้น ฯ หน่วยงานต้องการท าอะไร 
ให้ได้เป็นจ านวนเท่าไรและภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย  

กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์          
โดยกลยุทธ์นี้จะก าหนดขึ้น จากการพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Siccess Factors)     
เป็นส าคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผล
ต่อความส าเร็จและเราจ าเป็นต้องท าอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 

โครงกำร  (Project) หมายถึง แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรม รายละเอียด            
ของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาที่ด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ วิธีการหรือขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ ตลอดจนผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง ผู้ประสานงานเพ่ือผลักดันโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวให้ไป             
สู่ความส าเร็จ 

3) กำรติดตำมและประเมินผล 

 กำรติดตำมและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงาน              
ของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือประเมินว่าสามารถ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยมีการ
รายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 กำรติดตำมและประเมินผล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1. เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและ

สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  

2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนที่ก าหนด         
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการด าเนินงาน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดท าแผนในปีถัดไป 

4. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงาน ในด้านการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพของงาน 
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บทที่ 2 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นหน่วยงำนที่ เกิดขึ้นตำมกฎกระทรวงกำรจัดตั้งส่วนรำชกำร             
ในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2549 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกำยน 2549 ตำมควำมในมำตร 6 และมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงให้จัดตั้งส่วน
รำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร และประกำศ กระทรวงศึกษำธิกำร                       
เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ตำมควำมใน
มำตรำ 6 และมำตรำ 9 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร          
พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกประกำศให้แบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำน
อธิกำรบดี ประกอบด้วย กองกลำง กองคลัง กองนโยบำยและแผน กองบริหำรงำนบุคคล และ     
กองพัฒนำนักศึกษำ ต่อมำมหำวิทยำลัยได้เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร    
ขอตั้งหน่วยงำนภำยในโดยใช้ประกำศของมหำวิทยำลัยเพ่ิมเติม ในส่วนของส ำนักงำนอธิกำรบดี คือ      
กองสื่อสำรองค์กำร กองวิเทศสัมพันธ์ กองศิลปวัฒนธรรม ส ำนักประกันคุณภำพ และสถำนีวิทยุฯ 
ตำมล ำดับเป็นหน่วยงำนภำยใน  

 ซึ่งหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เป็นหน่วยงำนขึ้นตรง
ต่ออธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครและท ำหน้ำที่ ประสำนนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยสู่หน่วยงำนที่ปฏิบัติโดยผ่ำนหน่วยงำนในส ำนักงำน และประสำนงำน เพ่ือให้เกิดกำร
บริหำรงำนภำยใต้นโยบำยบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจควำมรับผิดชอบ กำรบริหำรงำนแบบเบ็ดเสร็จ
มุ่งเน้นประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยเรียบร้อย ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
มำตรฐำนตำมที่ตั้งไว้ นอกจำกนี้ส ำนักงำนอธิกำรบดียังมีหน้ำที่ในกำรดูแลและพัฒนำหน่วยงำน                  
ในส ำนักงำนอธิกำรบดีให้เพ่ิมพูนศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถสำมำรถรองรับ   
กำรบริหำร มหำวิทยำลัยได้ เป็นอย่ำงดี  ส ำนักงำนอธิกำรบดี ก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ                 
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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 ดังนั้น ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นหน่วยงำนตำมส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี        
รำชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษำธิกำรแห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล       
พระนคร พ.ศ. 2548 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยบรรลุ               
ตำมเป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ตลอดจนมีกำรบริกำรจัดกำรสำรสนเทศด้ำนต่ำง ๆ แก่ผู้บริหำร                    
ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ  

2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 

1) โครงสร้ำงองค์กร (Organization chart) 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- สำรบรรณ 
- บุคลำกร 
- พัสดุและครภุัณฑ ์
- แผนและงบประมำณ 
- เอกสำรกำรพิมพ์  
- กำรเงินและบัญช ี
- ประชุม 
- ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
- บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยใน 
- กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
- อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัตงิำน 
   และประสำนงำนภำยในหน่วยงำน 

- แผนและงบประมำณ 

- ติดตำมและประเมินผล 

- วิเครำะห์และพัฒนำแผน 

- พัฒนำระบบสำรสนเทศส ำนักงำนอธิกำรบด ี

- แผนกำรสร้ำงรำยได้(ภำรกจิพิเศษ)  
- ประกันคณุภำพ 

- จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรประกัน 

   คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนอธิกำรบด ี

- สนับสนุนกำรตรวจกำรประเมินคณุภำพ 
   ทั้งภำยในและภำยนอก 
- ประชุมคณกรรมกำรประจ ำส ำนักงำน 

 อธิกำรบดีและคณะกรรมกำรประกัน 
     คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 

งำนบริหำรทั่วไป  งำนยุทธศำสตร์และประกันคณุภำพ  

ภาพที่ 2-1 แสดงโครงสร้ำงของหน่วยงำน 
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     2 ) โครงสร้ำงกำรบริหำรหน่วยงำน (Administration chart) 

 

 

 

 

 

 

 

           
           
           
            

 

 

 

            

ภาพที่ 2-2 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรหน่วยงำน

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 

หัวหน้ำ 

งำนบริหำรทั่วไป 

หัวหน้ำ 

งำนยุทธศำสตร์และประกันคณุภำพ 
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3) โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป                 - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  (นำงสำวน้ ำทิพย์ วงษ์ตำ)                   (นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง) * 

                                        - เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรทั่วไป  
                                                              (นำงสำวอรพรรณ จันทรเกษมจิต)  
 

 

ภาพที่  2-3 แสดงโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน

 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 

หัวหน้ำ 

งำนบริหำรทั่วไป 

หัวหน้ำ 

งำนยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพ 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบโดยต าแหน่ง 

 2.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบขอต าแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

      ตำมมำตรฐำนก ำหนดสำยงำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปที่ก ำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่      
12 พฤษภำคม 2557 ระบุบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสำยงำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป      
ระดับปฏิบัติ ดังนี้  

      หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนหรือกำรบริหำรทั่วไป ภำยใต้กำรก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรงำนทั่วไปในส ำนักงำน เช่น งำนธุรกำร     
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนจัดระบบงำน งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนบริหำรอำคำร สถำนที่ 
งำนจัดพิมพ์และอจกจ่ำยเอกสำร งำนรวบรวมข้อมูลและสถิติ งำนระเบียบแบบแผน งำนสัญญำเป็นต้น 
เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

  (2) ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรำยงำน เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรส ำนักงำน                  
ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำร        
งำนบริหำรอำคำรำถำนที่ งำนสัญญำต่ำง ๆ เป็นต้น  

  (3) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร เช่น ร่ำงโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสำร เตรียมเรื่องและ
เตรียมกำรส ำหรับประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ำรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอ่ืน ๆ เพ่ือให้                 
กำรด ำเนินกำรประชุมและกำรปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องส ำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ 

  (4) ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ     
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก และเกิดควำมร่วมมือ 

  (5) ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำรปฏิบัติงำนแก่
เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำและแก่นักศึกษำที่มำปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนใน
หน้ำที่ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติหน้ำที่ 
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 2. ด้านการวางแผน 

  วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

 3. ด้านการประสานงาน 

  (1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  (2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จเจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำน      
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 4. ด้านการบริการ 

  (1) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
รวมทั้งตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูลควำมรู้
ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

  (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรงำน
ทั่วไป เพ่ือให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ ตลอดจนผู้รับบริกำรได้ทรำบข้อมูลและ
ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ  

 2.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานวางแผนและพัฒนา มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนศึกษำ วิเครำะห์ และประสำนกำร 
รวบรวมข้อมูล จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
และรวบรวมข้อมูลกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีเพ่ือจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดีและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน
อธิกำรบดี แบ่งเป็นรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี                  
ทุกสิ้นปีงบประมำณ ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดโครงกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครและด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ในระดับส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดท ำเว็บไซต์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมำย  
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บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของนำยธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่งำนยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพ ได้รับมอบหมำยมีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ และประสำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย 
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

2. ศึกษำ วิเครำะห์ และประสำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
3. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน 

อธิกำรบดีเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
4. รวบรวมข้อมูลและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ในระดับส ำนักงำนอธิกำรบดี 
5. ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
6. จัดโครงกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

พระนคร 
7. เก็บรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี รอบ 6 เดือน  

และ 12 เดือน 
8. จัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
9. จัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ทุกสิ้นปีงบประมำณ 
10.  จัดท ำเว็บไซต์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
11.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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จำกภำระหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้เขียนได้เลือกเอำงำนแผนและงบประมำณ 
โดยมี Flow Chart  ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ดังนี้   

เห็นชอบ 

ภาพที่  2-4 แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธกิารบด ี

แก้ไข 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะท ำงำนวิเครำะห์และทบทวนแผน 
แผน 

 
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน

และภำยนอกของส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

 
หน่วยงำนรวมทบทวน 

 

จัดประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพให้
บุคลำกรท ำงำนแผนของหนว่ยงำน เพื่อทบทวน 

 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรส์ู่หน่วยงาน 

 

หน่วยงานด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร ์

 
ติดตาม/รายงานผล 

 

จัดท ารายงานการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ เพือ่ปรับปรุง 

 

สิ้นสุด 
 



บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยให้ทุก
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี รวมกันทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี     
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ซึ่งแต่ละหน่วยงำน
จะมีผู้รับผิดชอบงำนแผนท ำหน้ำที่ในกำรทบทวนโครงกำร/กิจกรรม ภำยใต้ภำรกิจหลัก คือ บริหำรจัดกำร 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

3.1. หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 

3.2. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนยุทธศำสตร์  

 3.3. ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำน 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน เรื่อง คู่มือกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

 การวิเคราะห์ศักยภาพ 

    กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันเป็นกำรประเมิน          โดย
วิเครำะห์ถึงโอกำสและภำวะคุกคำมหรือข้อจ ำกัด อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
ด้ำนต่ำง ฯ รวมทั้งกำรวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยใน ซึ่งทั้งหมดเป็น            
กำรประเมินสถำนภำพขององค์กรในปัจจุบัน โดยเป็นกำรตอบค ำถำมว่ำ “ปัจจุบันหน่วยงำนมีสถำนภำพ
กำรพัฒนำอยู่จุดใด ในอนำคตเรำต้องกำรไป สู่จุดไหน เรำจะไปสู่จุดนั้นได้อย่ำงไร เรำจะต้องท ำหรือ
ปรับเปลี่ยนอะไรบ้ำงเพื่อไปถึงจุดนั้น” โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ศักยภาพภายในหน่วยงาน 
(1)  กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นกำรพิจำรณำปัจจัยภำยในหน่วยงำนว่ำ 

มีส่วนดี ควำมเข้มแข็ง ควำมสำมำรถ ศักยภำพ ส่วนที่ส่งเสริมควำมส ำเร็จ ซึ่งจะพิจำรณำในด้ำนต่ำง ๆ 
ดังนี้ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
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(2) กำรวิเครำะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นกำรพิจำรณำปัจจัยภำยในหน่วยงำนว่ำ 

มีส่วนเสียควำมอ่อนแอ ข้อจ ำกัด ควำมไม่พร้อม ซึ่งจะพิจำรณำในด้ำนต่ำง ฯ เช่นเดียวกับกำรวิเครำะห์   
จุดแข็ง 

2)  การวิเคราะห์ศักยภาพนอกหน่วยงาน  
(1) กำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunity = O) เป็นกำรศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอกว่ำ 

มีสภำพเป็นเช่นไร เหตุกำรณ์ของโลกและของประเทศเกิดขึ้นส่งผลต่อหน่วยงำนย่ำงไรมีกำรเปลี่ยนแปลง
ใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกำสอันดี โดยจะต้องพิจำรณำทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ประชำกร 
กำรเมืองกำรปกครอง เทคโนโลยี กำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เป็นต้น  

(2) กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคหรือภำวะคุมคำม (Threat = T) เป็นกำรศึกษำสภำพ 
แวดล้อมภำยนอกที่เป็นอุปสรรคหรือสภำวะคุกคำม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ำกัด โดยจะต้อง
พิจำรณำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ประชำกร กำรเมืองกำรปกครอง เทคโนโลยี  กำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ เช่นเดียวกับกำรวิเครำะห์โอกำส 

3) การก าหนดทิศทาง 

  กำรก ำหนดทิศทำงเป็นกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยหรือผลส ำเร็จที่ต้องกำร โดยพิจำรณำจำก
ภำรกิจของหน่วยงำน เพ่ือให้บรรลุควำมต้องกำรที่จะเป็นไปในอนำคต รวมถึงต้องน ำประเด็นยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย นโยบำยตำมแผนกำรบริหำร แผนยุทธศำสตร์กำรมหำวิทยำลัย จั ดท ำเป็นแผน
ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งมีแนวทำง ดังนี้  

4) การจัดท าวิสัยทัศน์  

 วิสัยทัศน์ หมำยถึง ควำมคำดหวังของหน่วยงำน ที่ต้องกำรให้เกิดข้ึนในอนำคตและ 
มีควำมเป็นไปได ้โดยอยู่บนพื้นฐำนของควำมจริงในปัจจุบัน เป็นข้อควำมซึ่งก ำหนดทิศทำงของพันธกิจ 
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ที่ดีต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

(1) มีควำมเป็นไปได้เป็นสิ่งที่สำมำรถเกิดขึ้นได้จริง 
(2) ท้ำทำย เร้ำใจ สำมำรถใช้เป็นกรอบชี้น ำให้บุคลำกรด ำเนินกิจกำรเพ่ือบรรลุ 

จุดยืนที่ต้องกำร 

(3) เป็นข้อควำมง่ำย ๆ ที่สำมำรถสื่อให้เห็นทิศทำงในอนำคต 
(4) เป็นปรัชญำที่แสดงให้เห็นถึงค่ำนิยมที่ยืดถืออยู่ภำยในใจของทุกคน 
(5) เป็นค ำมั่นสัญญำของผู้บริหำรที่แสดงถึงกำรตัดสินใจ และมุ่งมั่นที่ต้องรับผิด 

ชอบกำรตัดสินใจและมุ่งมั่นที่ต้องรับผิดชอบ 
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(6) เป็นตัวประสำนปัจจัยต่ำง ๆ ให้ด ำเนินไปในทิศทำงท่ีพ่ึงปรำรถนำ 
(7) ได้รับกำรสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับจำกผู้ปฏิบัติ 
(8) ต้องตรวจสอบและวัดผลส ำเร็จได้ 
(9) สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 

 
5) การก าหนดภารกิจกับพันธกิจ  

 ภำรกิจ คือ กิจที่เป็นภำระ แม้ไม่อยำกท ำก็ต้องท ำ เพรำะเป็นหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
 พันธกิจ คือ ขอบเขต ภำรกิจ บทบำทหน้ำที่ ทั้งท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อก ำหนด  
ต่ำง ๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำร ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
 ภำรกิจหรืองำนที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่หลักตำมกำรจัดตั้งหน่วยงำนนั้น ฯ ขึ้นมำ หรือหำก
เป็นหน่วยงำนรำชกำรก็คืออ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ส่วนพันธกิจสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ
วิสัยทัศน์ที่หน่วยงำนก ำหนดขึ้น ซึ่งโดยหลักกำรแล้วเมื่อหน่วยงำนก ำหนดวิสัยทัศน์ใด ฯ ขึ้นมำ หน่วยงำน
ก็จะมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น  

 ภำรกิจกับพันธกิจจะเกี่ยวพันอย่ำงหลีกเหลี่ยงไม่ได้ เนื่องจำกกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจใด ฯ 
จะต้องอยู่ในอ ำนำขหน้ำที่หรือกรอบภำรกิจของหน่วยงำนทั้งสิ้น โดยเฉพำะหน่วยงำนรำชกำร 

 กำรก ำหนดพันธกิจอำจเขียนเป็นข้อ ฯ หรือเป็นข้อควำมรวมกันก็ได้ ทั้งนี้กรอบแนวทำงในกำร
ก ำหนดพันธกิจต้องสอดคล้องกับภำรกิจหลักของหน่วยงำน  

6) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ คือ สิ่งที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ 
ของหน่วยงำนที่ก ำหนด อันเป็นกรอบชี้น ำแนวทำงที่หน่วยงำนเลือกปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุภำรกิจ           
กับพันธกิจ เมื่อบรรลุภำรกิจกับพันธกิจแล้ว ย่อมหมำยถึงกำรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องกำรเห็นด้วย  

7) การก าหนดเป้าประสงค์หน่วยงาน 

 เป็นกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยหรือผลส ำเร็จที่ต้องกำร โดยด ำเนินกำรหลังจำกท่ีทรำบภำรกิจหลัก 
ที่หน่วยงำนต้องท ำแล้ว กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์จะต้องก ำหนดเป้ำประสงค์หรือทิศทำง โดยรวมของ
หน่วยงำน เพ่ือน ำหน่วยงำนไปให้บรรลุควำมต้องกำรที่จะเป็นไปในอนำคต หรือหำกจะสรุปก็                
คือ “จำกกำรจัดตั้งหน่วยงำนขึ้นมำ เมื่อหน่วยงำนปฏิบัติงำนแล้วจะเกิดประโยชน์อย่ำงไรต่อผู้รับบริกำร     
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
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8) การก าหนดกลยุทธ์ 

 กำรก ำหนดกลยุทธ์ คือ กำรน ำผลจำกกำรวิเครำะห์ศักยภำพหน่วยงำนมำให้น้ ำหนักควำมส ำคัญ 
ในแต่ละปัจจัย (ทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก) เป็นกำรวิเครำะห์ TOW Metrix เพ่ือพิจำรณำก ำหนด
ต ำแหน่ง ณ ปัจจุบันของหน่วยงำนโดยมีแนวทำง ดังนี้  
 

 

 

 
 

จุดแข็ง (Strength) 

1. 

2. 

3. 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. 

2. 

3. 

โอกาส (Opportunity) 

1. 

2. 

3. 

SO 

ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกำส 

(กลยุทธเชิงรุก) 

WO 

ใช้โอกำสลดจุดอ่อน 

(กลยุทธเชิงแก้ไข) 

อุปสรรค์ (Threat) 

1. 

2. 

3. 

ST 

ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค 

(กลยุทธเชิงป้องกัน) 

WT 

แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค 

(กลยุทธเชิงรับ) 

 

 

ภาพที่ 3-1 ตัวอย่ำง TOW Matrix รูปแบบตำรำง 

 

 

 

 

ปัจจัยภำยนอก 
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9) การก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

เป็นกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตำมภำระกิจ ก ำกับดูแลโครงกำร/กิจกรรมรวบรวม ประสำนถึง 

ข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมที่ก ำหนดไว้ 

10) การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 

กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ หมำยถึง กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ กำรสื่อสำรถ่ำยทอด
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ โดยก าหนด
กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดในระดับส านักงานอิการบดี ไปจนถึงระดับหน่วยงานที่ปฏิบัติ                  
ได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่องโยงระหว่างกันรวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล                  
มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร โดยการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ตาม     
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับ หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง
สอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์โ ดยการท า        
ความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็น ก าหนดตัวชี้วัด การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบสู้ระดับหน่วยงานย่อยในสังกัดส านักงานอธิการบดีในรูปแบบ เช่น การประชุม สัมมนา     
เป็นต้น  

 

 

 

 

 

           
         

 

 

 

 

 

วิสัยทัศ
น์

พันธกิจ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระดับส ำนักงำนอธิกำรบดี ระดับหน่วยงำนในสังกัดส ำนกังำน
อธิกำรบดี 

ภาพที่ 3-2 กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
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 11) การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ส านักงานอธิการบดี 

กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) หมำยถึง กระบวนกำรวัดและ 

ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของแผนงำนหรือโครงกำรต่ำง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ     
เพ่ือประเมินว่ำสำมำรถปฏิบัติงำนหรือโครงกำรให้เป็นไปตำมพันธกิจ เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่ โดยมีกำรรำยงำนผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดีที่
ก ำหนดไว้เป็น 2 รอบ ดังนี้ รำยงำนผล 6 เดือน (1 ตุลำคม.. ถึง 31 มีนำคม ..) และ รอบ 12 เดือน               
(1 ตุลำคม ... ถึง 31 ตุลำคม ..)  

  ๒. เพ่ือทรำบปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ ๆ น ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนปฏิบัติ  
ในช่วงเวลำที่เหมำะสม 

   ๓. เพ่ือต้องกำรทรำบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

   ๔. เพ่ือต้องกำรทรำบประโยชน์ที่ได้จำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี      
ในด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

 กำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นกระบวนกำร
ส ำคัญที่มุ่งรวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบ      
กำรด ำเนินงำนในโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ทรำบเป็นระยะ ๆ โดยผู้รับผิดชอบอำจน ำข้อมูลจำกกำร
ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนหรือปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรม
ต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับทรัพยำกรหรือสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรควบคุม
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดีและก่อให้เกิดกำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดจนกำรเรียนรู้ในองค์กร โดยด ำเนินกำรเปรียบเทียบผล กำรปฏิบัติงำนที่ได้จริงกับเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ทั้งนี้  อำจใช้รูปแบบกำรประเมิน                
3 ลักษณะ ได้แก่ 1.กำรประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) 2.กำรประเมินเชิงปริมำณ 
(Qualitative evaluation) และ 3.กำรตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders audit) นอกจำกนั้น
อำจประเมินทั้งระหว่ำงโครงกำร ( In-process evaluation) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร (Post-project 
evaluation) ภำยใต้กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินผลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้เป็นเอกภำพ             
ทั้งนี้ กรอบเวลำกำรติดตำมและประเมินผลอำจก ำหนดให้มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อผู้บริหำร        
ของหน่วยงำนเป็นระยะ คือ รอบ 6 เดือน 12 เดือน 
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3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

ภาพที่ 3-3 ภำพแสดงข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

 

เริ่มตน้ 

แต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์และทบทวนแผน 

วิเครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกของ
ส ำนักงำน

หน่วยงำนรวมทบทวน 

จัดประชมุคณะกรรมกำรประกนัคุณภำพให้
บุคลำกรท ำงำนแผนของหนว่ยงำน เพื่อทบทวน 

ขั้น
ตอ

นก
ำร

จัด
ท ำ

แผ
น 

เสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

แก้ไข 

จัดท ำแผนยุทธศำสตร ์

เห็นชอบ 

ติดตำม/รำยงำนผล 

ขั้น
ตอ

นก
ำร

ติด
ตำ

มแ
ละ

รำ
ยร

ำย
งำ

นผ
ล 

จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนนิงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์ เพื่อปรับปรุง 

สิ้นสุด 

ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตรส์ู่หน่วยงำน 

ขั้น
ตอ

นก
ำร

ถ่ำ
ยท

อด
แผ

น 

หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผน 
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 กำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมรู่เบื้องต้นในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ วิเครำะห์ 
ทบทวนเป็นผู้รอบรู้ในงำนที่พ่ึงปฏิบัติ ผู้เขียนขออธิบำยขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน
อธิกำรบดี ดังนี้  

2.1 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะท ำงำนวิเครำะห์และทบทวนแผน 

วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
ของส ำนักงำน 

ขั้น
ตอ

นก
ำร

จัด
ท ำ

แผ
น 

หน่วยงำนรวมทบทวน 

จัดประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพให้บุคลำกร
ท ำงำนแผนของหน่วยงำน เพือ่ทบทวน 

เสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักงำนอธกิำรบด ี

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

แก้ไข 

เห็นชอบ 
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 จัดท ำค ำสั่งแต่ตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์และทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรกองในสังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนแผนส ำนักงำนอธิกำรบดี รวมกันวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอก
ของส ำนักงำนอธิกำรบดีโดยใช้ Balanced Scorecard และTOW Matrix เพ่ือก ำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรมในระดับส ำนักงำนอธิกำรบดี  
และให้หน่วยงำนรวมทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
โครงกำร/กิจกรรมในระดับหน่วยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ เพ่ือจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดีน ำเสนอขออนุมัติแผนในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำน
อธิกำรบดี เมื่อมีมติเห็นชอบจะด ำเนินกำรน ำแผนถ่ำยทอดลงสู้หน่วยงำนปฏิบัติตำมแผน หำกมีมติแก้ไข
จะด ำเนินกำรแก้ไขตำมมติที่ประชุมแล้วน ำเสนอขอควำมเห็นชอบแผนตำมหลักกำรอีกครั้ง 

2.2  ขั้นตอนกำรถ่ำยทอดแผนลงสู่กำรปฏิบัติ 

 
 

 

 

 

   
 

  กำรถ่ำยทอดแผนลงสู่กำรปฏิบัติจะด ำเนินกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี เมื่อมีมติเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ลง   
สู่กำรปฏิบัติไปยังหน่วยงำนตำมตัวชี้วัดและมอบให้หน่วยงำนด ำเนินกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมให้เป็นไป
ตำมแผนและเผยแพร่แผนยุทธศำสตร์ในระบบ Website 

 

 

 

 

 

 

ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์
สู่หน่วยงำน 

ขั้น
ตอ

นก
ำร

ถำ่
ยท

อด
แผ

น 

หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผน 
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2.3  ขั้นตอนกำรติดตำมและรำยงำนผล 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 เมื่อหน่วยงำนด ำเนินกำรปฏิบัติตำแผนที่แต่ละหน่วยงำนเป็นผู้รับผิดชอบตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดตำม โดย ส ำนักงำนอธิกำรบดีไดก้ ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนไว้เป็น 2 รอบ ดังนี้  

 

รอบท่ี เดือน เดือน 

1 1 ตุลำคม .... ถึง 31 มีนำคม... 6 

2 1 ตุลำคม... ถึง 31 ตุลำคม... 12 

 

 2.3.1 ขั้นตอนในกำรติดตำมและรำยงำนผล ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรจัดท ำตำรำงรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 

2. จัดท ำหนังสือของควำมอนุเครำะห์ หน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร พร้อมตำรำง
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัดตำมที่หน่วยงำนรับผิดชอบ ส่งภำยในก ำหนดเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

 

ติดตำม/รำยงำนผล 

ขั้น
ตอ

นก
ำร

ติด
ตำ

มแ
ละ

รำ
ยร

ำย
งำ

นผ
ล 

จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์ เพือ่ปรับปรุง 

สิ้นสุด 
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3. รวบรวมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดตำมที่หน่วยงำน
รับผิดชอบ ลงข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำรำงรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนรอบ 6 เดือน             
และ 12 เดือน พร้อมทั้งก ำกับติดตำมแผลกำรด ำเนินงำนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี
ให้เป็นไปตำมแผน 

 4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 

3.3 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

 

รายละเอียด ข้อควรระวังในการท างาน 

3.1 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผน - กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและ 

 ภำยนอก หำกผู้วิเครำะห์ไม่มีควำมรู้หรือ 

 เชี่ยวชำญและใช้ควำมรู้สึกของตนแองในกำร 

 วิเครำะห์ที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลที่แท้จริงส่งผลให้กำร 

 วิเครำะห์เกิดกำรผิดพลำด จัดท ำค ำอธิบำย 

 หรือคู่มือในกำรวิเครำะห์ และทบทวนแผน  
 พร้อมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์ 
 ทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักงำน 
 อธิกำรบดี  

3.2 ขั้นตอนกำรถ่ำยทอดแผน - กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดีต้องถ่ำยทอดประเด็น 

 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 

 ระดับส ำนักงำนอธิกำรบดีและระดับหน่วยงำน 

 ผู้รับผิดชอบของแต่ละโครงกำร/กิจกรรมให้ชัดเจน 
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รายละเอียด ข้อควรระวังในการท างาน 

3.3 ขั้นตอนกำรติดตำมและรำยงำนผล - ควรระบุระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผล 

 ให้มีควำมชัดเจน รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม ...  

 ถึง 31 มีนำคม ...) รอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม... 

 ถึง 30 กันยำยน....) เพ่ือไม่ให้หน่วยงำนเกิดควำม 

 สับสนช่วงระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผล 

 ผู้ติดตำมควรมีกำรก ำหนดปฏิทินกำรติดตำมและ 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำร 

 พัฒนำส ำนักงำนอธิกำรบดี 

  



บทที่ 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

4.1.กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการจัดท าจากความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
รวมกันวิเคราะห์ ทบทวน พันธกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรมในระดับส านักงานอธิการบดีและระดับหน่วยงาน ทั้งเป็นการประสาน รวบรวมข้อมูลในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการจัดท า
เล่มและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้ความเห็นชอบแผนทั้งถ่ายทอด
แผนลงสู่หน่วยงานน าไปปฏิบัติ กับก าติดตามผลการด าเนินงานตามแผน รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยมีขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติ ดังนี้  

  - ขั้นตอนการจัดท าแผน 

  - ขั้นตอนการถ่ายทอดแผน 

- ขั้นตอนการติดตามและรายรายงานผล  

 ทั้งนี้ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดีให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 
เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
พระนครสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  



 
 

ตารางแผนการปฏิบัติงานจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ 

รายการ 
เดือน หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
ขั้นตอนการจัดท าแผน              
1.แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์และทบทวนแผน              
2.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก              
3.หน่วยงานรวมทบทวน              
4.จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ              
5.จัดท าแผนยุทธศาสตร์              
6.เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

             

ขั้นตอนการถ่ายทอดแผน              
7.ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่หน่วยงาน              
8.หน่วยงานด าเนินการตามแผน             หน่วยงานด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ (1 ตุลาคม... 
ถึง 30 กันยายน...) 

ขั้นตอนการติดตามและรายรายงานผล              

9.ติดตาม/รายงานผล             ก าหนดติดตามและรายงานผลเป็น2รอบ ดังน้ี 1 6 เดือน 
(1 ตุลาคม..ถึง 31 มีนาคม..) 2.1 ตุลาคม... ถึง 30 
กันยายน ...) 

10.จัดท ารายงานการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ เพ่ือปรับปรุง 

                                              

ตารางท่ี 4-1 ตารางแผนการปฏบิัติงานจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

๒๙
 



 
 

4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ฉบับนี้ ได้อธิบายขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่ขั้นตอน
เริ่มท าแผน จัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผน บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
ร่วมกันทบทวนแผน ขั้นตอนรการถ่ายทอดแผน การติดตามและรายงานผล เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 4.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์และทบทวนแผน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของส านักงาน 

ขั้น
ตอ

นก
าร

จัด
ท า

แผ
น 

หน่วยงานรวมทบทวน 

จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพให้
บุคลากรท างานแผนของหนว่ยงาน เพื่อทบทวน 

เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธกิารบด ี

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

A 
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           ภาพที่ 4-2 ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

A 

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
สู่หน่วยงาน 

ขั้น
ตอ

นก
าร

ถา่
ยท

อด
แผ

น 
หน่วยงานด าเนินการตามแผน 

ติดตาม/รายงานผล 

ขั้น
ตอ

นก
าร

ติด
ตา

มแ
ละ

รา
ย

รา
ยง

าน
ผล

 

จัดท ารายงานการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ เพือ่ปรับปรุง 

สิ้นสุด 
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แต่งต้ังคณะท างานวิเคราะห์และ
ทบทวนแผน 

 

ตารางผังกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผังกระบวนการ รายละเอียดวิธีการท างาน 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา/
การท างาน 

มาตรฐาน/
ระเบียบ/ข้อบังคับ 

ประเภทเอกสาร/
แบบฟอร์ม 

เอกสารอ้างอิง 

 
 
 

   

ขั้นตอนการจัดท าแผน      
การจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส านกังานอธกิารบดี      
    จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานวิเคราะหแ์ละทบทวน -งานแผนส านกั 7 วัน -ก่อนทบทวนแผน 7 วนั -ค าสั่งคณะท างานวิเคราะห์ -ค าสั่งคณะท างานวิเคราะห์ 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย  งานอธกิารบดี   และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

ผู้อ านวยการของหนว่ยงานในสังกัดส านักงานอธกิารบด ีหัวหน้า /หน่วยงานใน   การพัฒนาส านักงานอธิการบดี การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

หน่วยงาน บุคลากรปฏิบัติงานแผนของหน่วยงาน ประสาน สังกัดส านกังาน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ขอรายชือ่จากหน่วยงาน อธิการบด ี  
 

 ราชมงคลพระนคร ราชมงคลพระนคร 

 

     การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของใช้  -หน่วยงานในสังกัด 12 วัน -ก่อนให้หน่วยงาน -การเชื่อมโยง -การเชื่อมโยง 
วิธีวิเคราะห์ จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT ส านักงานอธิการบด ี  ทบทวน 10 วนั ระหว่างปัจจัยภายใน ระหว่างปัจจัยภายใน 
 Analysis) ก าหนดความส าเร็จตวัชี้วัด ยุทธศาสตร ์    และภายนอก และภายนอก 
ค่าเป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ    -ผลการวิเคราะห์โดย  -ผลการวิเคราะห์โดย  
ในการมุ่งไปทิศทางทีก่ าหนด    SWOT SWOT 
    --ตารางการก าหนด --ตารางการก าหนด 
    ความส าเร็จตัวชี้วัด ความส าเร็จตัวชี้วัด 
    ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
    และก าหนดกลยุทธ์   และก าหนดกลยุทธ์   
    ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
   ส่งหนังสอืให้หน่วยงานในสังกัดส านกังานอธิการบดี  -หน่วยงานในสังกัด 20 วัน -มีการประชมุคณะ -หนังสือให้หนว่ยงาน -หนังสือให้หนว่ยงาน 
ด าเนนิการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านกังาน ส านักงานอธิการบด ี  กรรมการประกนั ในสังกัดส านักงาน ในสังกัดส านักงาน 
อธิการบดี โดยให้ลงโครงการ/กิจกรรม ที่ใชเ้งินและไม่ใช้เงนิ   คุณภาพ 30 วัน อธิการบดี ทบทวนแผน อธิการบดี ทบทวนแผน 
ตามตัวชี้วดัทีแ่ต่ละหนว่ยงานเป็นผู้รับผิดชอบ      
      
      

 

 

เร่ิมต้น 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของส านักงาน 

หน่วยงานรวมทบทวน 
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ผังกระบวนการ รายละเอียดวิธีการท างาน 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา/
การท างาน 

มาตรฐาน/ระเบียบ/
ข้อบังคับ 

ประเภทเอกสาร/
แบบฟอร์ม 

เอกสารอ้างอิง 

   เมื่อหนว่ยงานในสังกัดส านักงานอธกิารบดีทบทวนแผน ส านักงานอธกิารบด ี 1 วัน -การประชุมคณะกรรมการ -การประชุมคณะกรรมการ -การประชุมคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธกิารบดี เรียบร้อย น าแผน   ประจ าส านกังานอธกิารบด ีประจ าส านกังานอธกิารบด ีประจ าส านกังานอธกิารบด ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธกิารบดีเสนอที่ประชุม      
คณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อให้รว่มพิจารณาการ      
ทบทวนจากที่หนว่ยงานส่งมา      
      
   เมื่อผ่านการรวมพิจารณาจากทีป่ระชมุคณะกรรมก ส านักงานอธกิารบด ี 1 วัน -เล่มแผนยุทธศาสตร์ -เล่มแผนยุทธศาสตร์ -เล่มแผนยุทธศาสตร์ 
ประกันคุณภาพแล้ว ด าเนินการจัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์การ   การพัฒนาส านกังาน การพัฒนาส านกังาน การพัฒนาส านกังาน 
พัฒนาส านักงานอธิการบดีแล้วนั้น    อธิการบดี อธิการบดี อธิการบดี 
      
      
      
  น าเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านกังานอธกิารบดี ส านักงานอธกิารบด ี 1 วัน -รายงานการประชุม -รายงานการประชุม -รายงานการประชุม 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสกังานอธิการบดี   คณะกรรมการประจ า คณะกรรมการประจ า คณะกรรมการประจ า 
เพื่อขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   ส านักงานอธกิารบด ี ส านักงานอธกิารบด ี ส านักงานอธกิารบด ี
ส านักงานอธกิารบด ีหากมีแก้ไขส่งหน่วยงานแก้ไขต่อไป       
      
      
ขั้นตอนการถ่ายทอดแผน      
   การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธกิารบด ี 1 วัน -รายงานการประชุม -รายงานการประชุม -รายงานการประชุม 
จะกระท าครั้งเดียวกับการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก   คณะกรรมการประจ า คณะกรรมการประจ า คณะกรรมการประจ า 
งานอธิการบดี ลงสู่หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี   ส านักงานอธกิารบด ี ส านักงานอธกิารบด ี ส านักงานอธกิารบด ี
      
      
      
      

 

จัดประชมุคณะกรรมการประกนั
คุณภาพให้บุคลากรท างานแผน

ของหนว่ยงาน เพือ่ทบทวน 

 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 

เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการ

ประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
สู่หน่วยงาน 
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ผังกระบวนการ รายละเอียดวิธีการท างาน 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา/
การท างาน 

มาตรฐาน/ระเบียบ/
ข้อบังคับ 

ประเภทเอกสาร/
แบบฟอร์ม 

เอกสารอ้างอิง 

     หน่วยงานน าแผนที่ได้การถ่ายทอดสูห่น่วยงานไปปฏิบัติ หน่วยงานในสังกัด 1 -รายงานการประชุม -รายงานการประชุม -รายงานการประชุม 
ตามตัวชี้วัด ทีห่น่วยงานรับผิดชอบให้เปน็ไปตามแผน ส านักงานอธกิารบด ี  คณะกรรมการประจ า คณะกรรมการประจ า คณะกรรมการประจ า 
   ส านักงานอธกิารบด ี ส านักงานอธกิารบด ี ส านักงานอธกิารบด ี
      
      
ขั้นตอนการติดตามและรายรายงานผล      
 การติดตามและรายงานผลส านกังานอธิการบด ีก าหนดช่วง ส านักงานอธกิารบด ี 14 วัน -ก่อนมีการประชุม - หนังสือขอให้หน่วยงาน - หนังสือขอให้หน่วยงาน 
ระยะเวลาในการรางานผลไว้เป็น 2 รอบ คือ 6 เดือน    คณะกรรมการประจ า รายงานผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม... ถึง 31 มีนาคม ...) 12 เดือน 1 ตุลาคม ...ถึง   ส านักงานอธกิารบด ี รอบ 6 เดือน และ  รอบ 6 เดือน และ  
30 กันยายน ...)   7 วัน 12 เดือน 12 เดือน 
      
 ให้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธกิารบด ี 30 -ก่อนมีการประชุม -เล่มรายงานผลการ -เล่มรายงานผลการ 
การพัฒนาส านกังานอธิการบดีรายงานผู้บริหาร อย่างน้อย   คณะกรรมการประจ า ด าเนินงานตามแผน ด าเนินงานตามแผน 
ปีละ 1 ครั้ง   ส านักงานอธกิารบด ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   7 วัน ส านักงานอธกิารบด ี ส านักงานอธกิารบด ี
      
      
      

 
            ตารางที่ 4-2 ตารางผังกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

หน่วยงานด าเนินการตามแผน 

ติดตาม/รายงานผล 

จัดท ารายงานการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ เพือ่ปรับปรุง 

 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ขั้นตอนการจัดท าแผน 

1. ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดท าค าสั่งคณะท างานวิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกอบด้วย 

- ผู้อ านวยการหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
- บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ที่ปฏิบัติงานแผน 
ตัวอย่างค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ภาคผนวกหน้าที ่43 - 44) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในเบื้องต้น โดยคณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ดังนี้ 

      2.1.1 วิเคราะห์การด าเนินงานในอดีตของหน่วยงาน 
                2.1.2 วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      2.1.3 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses ) 
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค หรือภาวะคุกคาม(Threats)  

(1) โอกาส /จุดแข็ง หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและภายใน หรือปัจจัยภายนอก 

และภายในเป็นเชิงบวกทั้งหมด หรือภายนอกเอ้ือและภายในเด่น ในกรณีนี้กลยุทธ์ที่จะก าหนดขึ้นเรียกว่า       
กลยุทธ์เชิงรุก หรือสถานการณ์ดาวรุ่ง ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ขยายงาน 
รณรงค์ ส่งเสริม กระจายงาน สนับสนุน เพ่ิมเครือข่าย เพ่ิมเป้าหมาย พัฒนา ฯ 

(2) จุดแข็ง /อุปสรรค หมายถึง หน่วยงานที่ปัจจัยภายในดี แต่มีปัจจัยภายนอกไม่ดี 
หรือปัจจัยภายในเชิงบวก แต่มีปัจจัยภายนอกเป็นเชิงลบ หรือปัจจัยภายในเด่นแต่ภายนอกฉุด ในกรณีนี้         
กลยุทธ์ที่จะก าหนดขึ้น เรียกว่า กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ หรือสถานการณ์แม่วัวให้นม คือการใช้ประโยชน์      
จากจุดแข็งของหน่วยงานให้เป็นประโยชน์ ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ขยาย
งานที่เป็นจุดแข็ง ควบคุม หลีกเลี่ยงอุปสรรค คุ้มครอง รักษา ปกป้องรักษา ป้องกัน ฯลฯ ทั้งนี่จะก าหนด       
กลยุทธ์ในเรื่องใด ด้านใดจะข้ึนอยู่กับน้ าหนักความส าคัญของจุดแข็งและอุปสรรคของหน่วยงาน 

(3) จุดอ่อน /โอกาส หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายในไม่ดีแต่มีปัจจัยภายนอกดี 
หรือปัจจัยภายในเป็นเชิงลบแต่ปัจจัยภายนอกเป็นเชิงบวก หรือภายในด้อยแต่ภายนอกเอ้ือ ในกรณีนี้กลยุทธ์ที่
จะก าหนดขึ้น เรียกว่า กลยุทธ์พลิกฟ้ืน หรือสถานการณ์ที่ยังมีค าถามหรือข้อสงสัยอยู่ ซึ่งก าหนดกลยุทธ์
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สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ปรับปรุง เพ่ิมช่องทาง พัฒนา สร้างเครือข่าย ร่วมทุน เร่งรัด            
หาแนวร่วม ร่วมมือ ฯลฯ ทั้งนี้  จะก าหนดกลยุทธ์ในเรื่องใด ด้านใด จะขึ้นอยู่กับน้ าหนักความส าคัญของ
จุดอ่อนและโอกาสของหน่วยงาน 

(4) อุปสรรค /จุดอ่อน หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในไม่ดี 
หรือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเป็นเชิงลบทั้งหมด หรือปัจจัยภายนอกฉุดและปัจจัยภายในด้อยใน      
กรณีกลยุทธ์จะก าหนดขึ้น เรียกว่า กลยุทธ์การตัดทอน หรือสถานการณ์จนตรอก ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์
สามารถก าหนดในกรอบแนวทาง เช่น ทบทวน ลดกิจกรรม/ชะลอการด าเนินงาน ถ่ายโอน/ยุบรวม ปรับเปลี่ยน
กิจกรรม แก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ทั้งนี้ จะก าหนดกลยุทธ์ในเรื่องใด ด้านใด จะขึ้นอยู่กับน้ าหนัก
ความส าคัญของอุปสรรคและจุดอ่อนของหน่วยงาน 

1. การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของส านักงานอธิการบดี 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรเป็นกระบวนการส าคัญอย่างหนึ่งเป็นการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพราะจะท าให้สามารถทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริมหรือเป็นข้อจ ากัดหรือ เป็นปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน การประเมินปัจจัยภายในอย่างตรงไปตรงมา ท าให้สามารถทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) 
และจุดอ่อน(Weaknesses)ขององค์กร เพ่ือน าจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์และหาวิธีการในการลดจุดอ่อนให้
น้อยลง การประเมินปัจจัยภายนอกอย่างรอบด้าน จะช่วยให้องค์กรสามารถทราบถึงโอกาส (Opportunities )
และภัยคุมคาม (Threats) ที่องค์กรก าลังเผชิญ เพ่ือหาทางใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์และหาทางลดหรือเหลี่
ยงภัยคุมครามที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 

1.1 วิเคราะห์การการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรม 
1.2 วิเคราะห์จากผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา 

1.3 ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 

2. จัดประชุมทีมงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือก าหนดทิศทางของหน่วยงาน 

2.1 ก าหนดต าแหน่ง (Positioning) ของหน่วยงาน โดยพิจารณาข้อมูลจากการวิเคราะห์ 

SWOT ตัวอย่างแสดงภาพเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายในและภายนอก (ภาคผนวกหน้า 45 - 46) 

2.2 พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนครกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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2.3 ก าหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 
ตัวอย่างแสดงผังยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดีก าหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์                              
(ภาคผนวกหน้า 47 - 48) 

2.4 การก าหนดความส าเร็จตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ์ ฯลฯ    
 ในการมุ่งไปทิศทางที่ก าหนด ตารางการก าหนดความส าเร็จตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย และก าหนดกล
ยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ  ในการมุ่งไปทิศทางที่ก าหนด (ภาคผนวกหน้า 49 - 51) 

   3. จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี จัดท า (ร่าง)  ออกหนังสือให้
หน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ตัวอย่างหนังสือให้หน่วยงานด าเนินการ
ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ (ภาคผนวกหน้า 52) และส่งหนังสือให้หน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ตัวอย่างการ
ส่งหนังสือให้หน่วยงานด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                              
(ภาคผนวกหน้าที ่53) 

   4.หน่วยงานส่งผลการทบทวนหน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ด าเนินการรวมรวมข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพ่ือพิจารณาทบทวนแผน
ร่วมกัน ตัวอย่าง หนงัสือส่งผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดีของหน่วยงาน(ภาคผนวก
หน้า 54 - 56) แสดงภาพข้อมูลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี กองพัฒนา
นักศึกษา (ภาคผนวกหน้า 57 - 60) 

  5. ส านักงานอธิการบดี จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

  6. น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนครเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

   7. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ร่วมทบทวน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมทบทวนโครงการ/กิจกรรม            
ค่าเป้าหมาย มอบหมายหน้าที่ก าหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงสู่หน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการตาม        
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตัวอย่าง การประชุม
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คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีร่วมทบทวน (ร่าง) แผนยุทธการพัฒนาส านักงานอธิการบดี  
(ภาคผนวกหน้า 61 - 63)   

   8. ติดตาม ประเมินผล ทบทวนและประเมินสถานการณ์ เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์     
การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีถัดไป โดยติดตาม ประเมินผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
ต่อผู้บริหารที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ตัวอย่าง ก าหนดการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ภาคผนวก
หน้าที ่64 - 68) 

  9.  จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปีต่อไป  
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร ผู้จัดท าได้ศึกษาแนวการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าคู่มือใน    
ครั้งนี ้โดยศึกษาต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้สามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้ มีความเข้าใจ ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์      การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

5.1.1 ปัญหาอุปสรรคในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 การแต่ งตั้ งคณะกรรมการ บางครั้ ง เกิดความล่ าช้ า เนื่ องจากมีส่ งรายชื่อล่ าช้าและ                   
การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตามภาระงานที่ปรับเปลี่ยนไป และการประสานงานที่ล่าช้าไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 แนวทางแก้ไข 

 ติดตามและประสานงานไปกยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอบถามและให้ข้อมูลที่ชัดเจนในการ
ส่งรายชื่อบุคลากรเพ่ือจัดท าค าสั่ง รวมถึงแจ้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการว่ามีหน้าที่และบทบาท
ที่ต้องด าเนินการอะไรบ้าง  

5.1.2 ปัญหาอุปสรรคในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงาน
อธิการบดี 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ
องค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการ
ด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT เป็นตัวย่อของข้อความที่มีความหมายดังนี้ Strengths 
หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ Weaknesses หมายถึงจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ Opportunities 
หมายถึง โอกาสที่จะด าเนินการได้ Threats หมายถึงอุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการ
ด าเนินงานขององค์การ หากการวิเคราะห์แยกแยะไม่ลึกซึ้ง ไม่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เพ่ือให้ได้ ปัจจัยที่มีความส าคัญจริง ๆ เป็นสาเหตุหลัก ๆ ของปัญหาที่แท้จริง ท าให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์
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ในการน าไปก าหนดเป็นนโยบาย ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
ที่ เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Final result) ได้จริง และถ้าการก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ก าหนดไม่ชัดเจนท าให้
ความหมายของปัจจัย ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น จุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค 
(T) จะยากต่อการตัดสินใจ และชี้ชัดว่าปัจจัยที่ก าหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยในกลุ่มใดท าให้การก าหนด       
กลยุทธ์ไม่ชัดเจน 

 แนวทางแก้ไข 

 ควรวิเคราะห์ SWOT ให้ครอบคลุมถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กรที่ท าให้ได้
ข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์
จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนด กลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือ
ลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้  

5.1.3 ปัญหาอุปสรรคหน่วยงานรวมทบทวน 

 การรวมกันทบทวนของหน่วยงานพบปัญหา คือ บุคลากรในหน่วยงานมักไม่มีเวลาและรับผิดชอบ
งานมากกว่าหนึ่งงานท าให้ไม่มีเวลาในการรวมทบทวน เนื่องจากบุคลากรในบางหน่วยงานมีภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบต่องานหลายงานจนท าให้เกิดความล่าช้าในและการแบ่งเวลาในการรวมทบทวน 

 แนวทางแก้ไข 

 ควรจัดให้มีการทบทวนล่วงหน้าและให้เวลาในการทบทวนขึ้น เพ่ือให้บุคลากรมีเวลาในการรวม
ทบทวนมากข้ึน เพ่ือให้ได้มูลที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม เป็นจริง ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

5.1.4 ปัญหาอุปสรรคการจัดท าแผน 

 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน รวมถึงขั้นตอนในการจัดแผน 

 แนวทางแก้ไข 

 มีการจัดท าคู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือให้ทราบและเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการจัดท า          
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้งข้อควรปฏิบัติมาตรการปฏิบัติงานที่
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เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนครพร้อมทั้งให้ค านิยาม จ ากัดความ เพ่ือความชัดเจนและเข้าใจที่ต้องถูกและเป็นทิศทางเดียวกัน  

 5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 ควรมีการบูรณาการพร้อมก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง
มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน ทันต่อ
เวลา และการมีส่วนรวมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครควรให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนรวมในการวิเคราะห์จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

  

 



 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 

การบริหารงานด้วยคุณภาพในองค์กร ค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
http://patipat08.blogspot.com/2017/12/blog-post_26.html 

คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์(Strategic Planning Manual) ฉบับปรับปรุงครั้งที ่๒ 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ สํานักงานนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย            
ค้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
http://km.moi.go.th/km/51_PMQA_6/Important61/imp_1.pdf 

คู่มือแผนปฏิบัติราชการหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ออนไลน์)  เข้าถึงได้จาก 
https://www.pld.rmutt.ac.th/2022/03/11/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8
%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%
b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e
0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88
%e0%b8%b3%e0%b8%9b-2/  

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ...      

การติดตามและการประเมิน (Monitoring & Evaluation) ค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://thachang-nyk.go.th/UserFiles/File/041158/E006TT.pdf 

สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  
(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก https://www.opsmoac.go.th/km-km_org_center-files-
391991791792 

 

  

http://patipat08.blogspot.com/2017/12/blog-post_26.html
http://km.moi.go.th/km/51_PMQA_6/Important61/imp_1.pdf
http://thachang-nyk.go.th/UserFiles/File/041158/E006TT.pdf
https://www.opsmoac.go.th/km-km_org_center-files-391991791792
https://www.opsmoac.go.th/km-km_org_center-files-391991791792
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ตัวอย่างค าสั่ง คณะท างานวิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา          
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ตัวอย่าง แสดงภาพการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายในและภายนอก 

 

              

         

    

    

       

     
  

    

    

     

 

 

 

 

 

 

แสดงภาพผลการวิเคราะห์โดย SWOT 

SO = จุดแข็งและโอกาสพัฒนา 

WO = จุดอ่อนและมีโอกาสพัฒนา 

 WT = จุดอ่อนและมีอุปสรรคในการพัฒนา 

 ST  = จุดแข็งและมีอุปสรรคในการพัฒนา 

 

 

ST SO 

WT WO 
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ตัวอย่าง แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT ของส านักงานอธิการบดี 

 

จุดแข็ง  (Strengths) 

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญงาน ผลงานเป็นยอมรับเนื่องจากมี 

ประสบการณ์ เฉพาะงานที่สะสมมานาน 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อภาระงานที่ปฏิบัติและให้โอกาสสายสนับสนุนมากข้ึน 

3. เครื่องมือและวัสดุครุภัณฑ์มีเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

4. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

5. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

6. สามารถบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัดอย่างคุ้มค่าบุคลากรมีจิตส านึกใน 

การให้บริการ 

โอกาส (Opportunities)  

1. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการเพ่ิมอัตราก าลังพนักงาน มทร.พระนคร 

2. หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับ RMUTP MODEL 

อุปสรรค (Threats) 

1. อัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรในแต่ละหน่วยงานยังไม่เพียงพอต่อภาระงานที่จ าเป็น 

2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

3. สวัสดิการของทางราชการน้อย ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่าง แสดงผังยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ก าหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ตัวอย่าง แสดงภาพทบทวน วิสัยทัศน์ 

 

วิสัยทัศน์  

 

  เป็นหน่วยงานชั้นน าในการบริหารจัดการองค์ และประสานพันธกิจ  

  ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 



 

ตารางการก าหนดความส าเร็จตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ์  ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ   

ในการมุ่งไปทิศทางท่ีก าหนด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่... เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ความคิดรเิริม่(วิธีการ/กลยุทธ์) ผู้รับผิดชอบ 
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ตัวอย่าง แสดงภาพการทบทวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
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ตัวอย่าง แสดงภาพหนังสือให้หน่วยงานด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
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ตัวอย่าง หนังสือส่งผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ของหน่วยงาน 
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ตัวอย่าง แสดงภาพข้อมูลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวอย่าง  

ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ร่วมทบทวน (ร่าง) แผนยุทธการพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

 



                  

                  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวอย่าง แสดงภาพการทบทวนแผน ฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ผ่านระบบE-Meeting 
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ตัวอย่าง ก าหนดการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที ่ ระยะเวลา รอบ 

1 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ..... 6 เดือน 

2 1 ตุลาคม – 31 กันยายน 12 เดือน 
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ตัวอย่าง หนังสือให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน 
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ตัวอย่าง หนังสือให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ 12 เดือน 
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ตัวอย่าง ตารางรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

ผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน ไม่บรรลุ ยกเลิก

รายจ่าย/งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

รายได้/งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ  1.โครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ 1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการ 1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน จ านวนผู้เข้าอบรมท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน ร้อยละ 85 80,000 ด าเนินการแล้ว โดยได้จัดโครงการฯ ในวันท่ี 17 - 18 ธันวาคม 2563 √ - - กองคลัง

การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน สร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการ บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ และ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ช้ัน 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และทักษะตามสายงาน บริหารทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง

2.ส่งผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาท้ังหน่วยงานภายในและ/หรือหน่วยงานภายนอก จ านวนผู้บริหาร ส านักงานอธิการบดีท่ีผ่านการ 1 คน ไม่ใช่เงิน ไม่ใช่เงิน อยู่ในระหว่างการด าเนินงานของรอบ 12 เดือน - - - กองบริหารงานบุคคล

ของบุคลากรสายสนับสนุน อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร

3.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมประชุม สัมมนา ท้ังหน่วยงานภายในและ ร้อยละของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 90 ไม่ใช่เงิน ไม่ใช่เงิน มีบุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี ท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน 184 คน √ - - กองบริหารงานบุคคล

ภายนอกและการศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาความรู้สมรรถนะ ทักษะวิชาชีพ ท่ีได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 100

และต าแหน่งท่ีสูงข้ึน รวมท้ังการพัฒนาตามภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ ทักษะวิชาชีพ
4.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ 80 80,000 ก าหนดการเป็น ช่วง เดือนพฤษภาคม 2564 - - - ส านักประกันคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา จากการอบรม

2. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 1.กิจกรรมสร้างเสริมแรงจูงใจการปฏิบัติงาน 1.ร้อยละความพึงพอใจของการสร้างแรงจูงใจ 1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีในการปฏิบัติงาน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87 23,400 อยู่ในระหว่างการด าเนินงานของ รอบ 12 เดือน กองบริหารงานบุคคล
2.โครงการการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ไม่ใช่เงิน ไม่ใช่เงิน ด าเนินการจัดเม่ือวันท่ี 6 พ.ย. 63 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92 √ กองบริหารงานบุคคล

1.โครงการ/กิจกรรมการสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากร

  - โครงการ/กิจกรรมการประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ

1.ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม 1. ออกหนังสือแจ้งเวียนกรณีศึกษาตัวอย่างความผิด อย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง ไม่ใช่เงิน ไม่ใช่เงิน 1. การส่งค าอุทรณ์ไปศาลปกครองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดย บริษัทเคอร่ี √ กองบริหารงานบุคคล

ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย)

2. การไปเป็นพยานตามหมายศาล

3. แจ้งเวียนเร่ืองจรรยาบรรณอาจารย์

2.โครงการหนังสือเพ่ือน้อง โรงเรียนสามารถน าส่ิงของท่ีได้รับบริจาคไปใช้  1 โรงเรียน                 2,000  อยู่ระหว่างด าเนินการ ประสานโรงเรียนในการมอบหนังส่ือและอุปกรณ์กีฬา  √ กองส่ือสารองค์การ

ให้เกิดประโยชน์แก่รักเรียน

4. อนุรักษ์ประหยัดทรัพยากร 1.กิจกรรมประหยัดทรัพยากร (พลังงาน) 1.ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม 1. การล้างเคร่ืองปรับอากาศ ประจ าปีของอาคารส านักงานอธิการบดี คร้ัง/ปี  2 คร้ัง             210,000  คร้ังท่ี 1 ด าเนินการเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 64  √ กองกลาง

2.กิจกรรมรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี ร้อยละบุคลากรมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ

 ร้อยละ 85     ไม่ใช่เงิน   ยังไม่ด าเนินการ  √  กองส่ือสารองค์การ

3. กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว ร้อยละบุคลากรมีความพึงพอใจในการ  ร้อยละ 85  ไม่ใช่เงิน  ไม่ใช่เงิน  ยังไม่ด าเนินการ  √  กองส่ือสารองค์การ

 เข้าร่วมโครงการ

5. การก าจัดขยะด้วยเทคนิค 3R 1.กิจกรรม 5 ส./กิจกรรม 3 R 1.ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม 1.กิจกรรม 5 ส.ส านักงานอธิการบดี ผลการตรวจประเมินภาพรวมกิจกรรม 5 ส.  2 คร้ัง  ไม่ใช่เงิน  ไม่ใช่เงิน  ก าหนดตรวจ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 26-30 เมษายน 2564  √ กองกลาง

ของส านักงานอธิการบดี

2.การใช้ระบบ e-meeting ในการประชุม จ านวนการประชุมท่ีใช้ระบบ  2 คร้ัง  ไม่ใช่เงิน  ไม่ใช่เงิน  ประชุม กบม. ไปแล้วจ านวน 5 คร้ัง  √ กองกลาง

เป้าประสงค์ท่ี   1.2    สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีจิตส านึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
3.ส่งเสริมการมีวินัย และจรรยาบรรณในการท างาน 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564 รอบ 12 เดือน

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมระดับ สอ. ตัวช้ีวัดโครงการ

เป้าประสงค์ท่ี   1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ

โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรมหน่วยงาน

ปี 64

ประเภทเงิน ผู้รับผิดชอบ
หน่วยนับ

บรรลุ
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