
คู่มือการปฏิบัติงาน 

๑. กระบวนการทบทวนข้อมูล 

เพื่อจัดทําแผน 

๒. กระบวนการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 

กลุ่มนโยบายและแผน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



คํานํา 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใน

ระบบงานหลักของสถาบัน (NIDA Performance Improvement) ได้แก่ การศึกษา นโยบายและแผน 

การเงินและพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและรับผิดชอบต่อ

สังคม การติดตามกํากับและตรวจสอบ และการบริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ด้วยการ

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ในรูปแบบ

ของคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางาน ในระบบงานต่างๆ เพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลง และสนับสนุนสถาบันเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศในระดับสากล ต่อไป  

กลุ่มนโยบายและแผนของสถาบัน ซ่ึงประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ที่

เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านนโยบายและแผน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และคณะ/สํานักต่างๆ 

มีการดําเนินภารกิจตามนโยบายดังกล่าวของสถาบัน โดยขับเคล่ือนการดําเนินงานในรูปแบบการจัด

ประชุมระดมสมอง ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ทั้งใน

หน่วยงานส่วนกลางและคณะ/สํานัก ทั้งน้ี ได้จัดประชุมระดมสมองในการคัดเลือกและพัฒนา

กระบวนงานของด้านนโยบายและแผน จํานวน ๒ กระบวนงานได้แก่ ๑) กระบวนการทบทวนข้อมูลเพ่ือ

จัดทําแผนกลยุทธ์ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒) กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสถาบันได้อย่างถูกต้อง

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน จํานวน ๘ ครั้ง โดยคู่มือจะมีเนื้อหาสาระท่ีครอบคลุมข้ันตอนต่างๆ ทั้ง

มุมมองจากระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน นอกจากน้ี ในส่วนของภาคผนวกยังแสดงตัวอย่างการ

ดําเนินงานจริงของหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานด้วย  

ผู้จัดทําขอขอบคุณสถาบันที่ส่งเสริมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน 

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ และ

สามารถนําไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้ 

 

                กลุ่มนโยบายและแผน 

         ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



สารบัญ   

 

เรื่อง  หน้า 

คํานํา  ก 

สารบัญ  ข 

กิตติกรรมประกาศ จ 

 บทที ่๑ บทนํา ๑ 

 - ความเป็นมา ๒ 

 - วัตถปุระสงค์ ๓ 

 - ขอบเขตการศึกษา ๓ 

 - คําจํากัดความ ๔ 

บทที ่๒ ลักษณะของกระบวนงาน “กระบวนการทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ ์

4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี” 

๖ 

 - ลักษณะของการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน ๗ 

 - กระบวนการปฏิบตัิงานการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน ๗ 

 - ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน ๘ 

 - รายละเอียดการปฏิบตัิงานการทบทวนข้อมูล เพื่อจดัทําแผน ๑๐ 

บทที ่๓ ลักษณะของกระบวนงาน “กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ” 

๒๙ 

 - ลักษณะของการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ ๓๐ 

 - กระบวนการปฏิบตัิงานการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารบัรองการปฏิบัติ

ราชการ 

๓๐ 

 - ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 

๓๑ 

 - รายละเอียดการปฏิบตัิงานการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 

๓๓ 

 บทที ่๔ เอกสารอ้างอิง ๓๗ 

 - เอกสารอ้างอิง ๑: Flowchart กระบวนการพัฒนาแผน ๓๘ 

 - เอกสารอ้างอิง ๒: Flowchart ตัวอย่างกรณีศึกษา กระบวนการดําเนินงานตาม  

คํารับรองการปฏิบัติราชการ ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 

 

๔๑ 

บทที ่๔ เอกสารอ้างอิง (ต่อ) 



สารบัญ   

 

เรื่อง  หน้า 

 - เอกสารอ้างอิง ๓: ตารางแสดงรายการช่ือเอกสารทีใ่ช้ประกอบในกระบวนงาน  

และตัวอย่างเอกสาร  

๔๓ 

           กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ีฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ๔๖ 

  ข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

๔๗ 

  คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ี ๔๙ 

  จุดเด่นของสถาบัน คือ กลุ่ม ง สถาบนัทีเ่น้นการวิจัยข้ันสูงและผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก (รายงานการ

ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที ่๙/๒๕๕๒ วาระที่ ๔.๒)   

๕๘ 

  ทบทวนแผนงาน/โครงการของสถาบัน และหน่วยงาน จากโครงการใน

แผนปฏิบตัิราชการ ๕ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์ 

๖๒ 

  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๖๕ 

  นโยบายสภาสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศสภาสถาบัน 

เรื่อง นโยบายสภาสถาบัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

๖๖ 

  ผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบันปีการศึกษา 

๒๕๕๓ 

๖๘ 

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบนั (SWOT 

Analysis) 

๗๙ 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใช้

ข้อมูลการดําเนินงานป ี๒๕๔๖-๒๕๔๘ 

๘๓ 

  แผนกลยทุธ์ ๔ ป ี ๘๙ 

  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ประกาศใช้เมื่อ

วันที่ ๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙๐ 

  แผนปฏิบตัิราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙๑ 

  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๙๒ 

  แผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ป ีสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 

๒๕๕๑ – ๒๕๖๕ 

๙๖ 

  



สารบัญ   

 

เรื่อง  หน้า 

บทที ่๔ เอกสารอ้างอิง (ต่อ) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๙๗ 

  พระราชบัญญัติสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม  ๑๑๗  ตอนที่  ๓๗  ก  วันที่  ๒๘  เมษายน  

๒๕๔๓) 

๙๘ 

  อัตลักษณ์ของสถาบนั (ปจัจุบัน “บัณฑิตมีภาวะผู้นํา มีความรู้คู่

คุณธรรม”) (รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔(พิเศษ) 

วาระที่ ๕.๔) 

๑๑๓ 

  เอกลักษณ์ของสถาบนั  (ปจัจุบนั “ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่

เอ้ือต่อการเรียนรูแ้ละส่งเสริมคณุภาพชีวิต (Excellent Facilities)”) 

(รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที ่๒/๒๕๕๔(พิเศษ) วาระที่ ๕.๔) 

๑๑๓ 

บรรณานุกรม ๑๑๖ 

ภาคผนวก ๑๑๘ 

 - ภาคผนวก ก: แบบฟอร์มต่างๆ ๑๑๙ 

  P – R – ๐๑ : แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมลูภายนอกและภายในสถาบัน ๑๒๐ 

  P – R – ๐๒ : แบบฟอร์มตรวจสอบผู้เข้าร่วมระดมสมอง ๑๒๓ 

  P – R – ๐๓ : แบบฟอร์มตรวจสอบการส่งข้อมูลให้หน่วยงาน ๑๒๔ 

  P – R – ๐๔ : แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมลูระดับหน่วยงาน ๑๒๕ 

  P – M – ๐๑ : แบบฟอร์มติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใน

แผนปฏิบตัิราชการประจําปงีบประมาณ 

๑๒๖ 

  P – M – ๐๒ : แบบฟอร์มตรวจสอบการส่งรายงานผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 

๑๓๖ 

  P – M – ๐๓ : แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของผลการดําเนินงาน ๑๓๗ 

  P – M – ๐๔ : แบบฟอร์มตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน ๑๓๘ 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการทบทวนข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี และ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี” และ “กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ” ของกลุ่มนโยบายและแผนฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลจาก

หลายส่วนด้วยกัน ส่วนแรกขอขอบพระคุณผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มอบ

นโยบาย โครงการดีๆ เพ่ือพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ ภายในสถาบัน โดยมีผลลัพธ์ของ

โครงการเป็นการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานซ่ึงมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติของแต่ละกลุ่ม

งาน รวมทั้งงานด้านนโยบายและแผนท่ีมีกระบวนการหลายข้ันตอนด้วย เพ่ือให้ประชาคมชาว

นิด้า และผู้ที่สนใจสามารถนําคู่มือดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อไป ส่วนที่สองขอขอบคุณทุกท่านในกลุ่มนโยบายและแผน โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ผู้อํานวยการกองแผนงาน ประธานของกลุ่ม สําหรับคําปรึกษาแนะนํา ตรวจทาน และแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกข้ันตอน ผู้เขียนหลัก ๒ ท่าน คือ คุณสุพัตรา อังคาสัย 

และคุณวรรณวิสาข์ สมวัฒน์ ทีมงานบรรณาธิการในการรวมเล่มคู่มือฉบับน้ี ประกอบไปด้วย  

คุณณัฐชา แซงวงศ์ คุณอัญญา นิ่มสุข คุณศิริพรรณ ไชยรัตน์ คุณวฤษสพร  วิริยะประสาท 

คุณสงคราม ไชยแก้ว คุณพิริยา  วชิรานุภาพ และคุณรัชนีกร  วิสุทธินันท์ สุดท้ายขอขอบคุณ

เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ทุกท่านที่เหลือในกลุ่มนโยบายละแผน ที่แวะเวียนกันมาร่วมประชุมระดม

สมองเพื่อจัดทําคู่มือให้บรรลุผลสําเร็จไปด้วยดี  

 

 

 

  

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๑ 

บทนํา 



๑. ความเป็นมา 

กลุ่มนโยบายและแผนของสถาบัน ประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ภารกิจด้านนโยบายและแผน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานท้ังในระดับส่วนกลาง และคณะ/สํานัก ซ่ึงส่วนใหญ่

ได้ดําเนินภารกิจในด้านแผนงานต่างๆ ของสถาบัน โดยกระบวนการจัดทําแผนเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ และ

มาตรา ๑๗ ซ่ึงบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี

ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน ๖๐ วัน โดยต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความ

เห็นชอบก่อนเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป นอกจากนั้น คู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ 

ป ีฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ –

๒๕๕๔) เกณฑ์มาตรฐาน ๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่าง

น้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา และเกณฑ์มาตรฐาน ๗. มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณา  

 สถาบันมีกระบวนการจัดทาํแผน อย่างเป็นระบบครบวงจร ดังนี้ 

๑) การทบทวนข้อมูล เพื่อจดัทําแผน  

๒) จัดทํา (ร่าง) แผน  

๓) เสนอทีป่ระชุมต่างๆ ตามลําดับ (ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ทคอ. สถาบัน และ

สภาสถาบัน) เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผน  

๔) ถ่ายทอดแผน ลงสู่การปฏิบัติ (อบรม/เผยแพร่/คํารบัรองการปฏิบตัิราชการ ระดับ

หน่วยงาน) 

๕) ติดตามผลการดําเนินงาน ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 

 ๕.๑ ติดตามตัวชี้วัดในแผน 

 ๕.๒ ติดตามโครงการในแผน 

๖) ประเมินผลการดําเนินงาน 

๗) เสนอที่ประชุมต่างๆ ตามลําดับ (ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ทคอ. สถาบัน และ

สภาสถาบัน) เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน 

๘) นาํข้อเสนอแนะ ไปปรบัปรุงแผน 

รายละเอียดกระบวนการจัดทําแผน (เอกสารอ้างอิง ๑ Flow กระบวนการพัฒนาแผน) 



จากกระบวนการจัดทําแผนข้างต้น กลุ่มนโยบายและแผนได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะนํา

กระบวนการทบทวนข้อมูล เพ่ือจัดทําแผน และกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ มาปรับปรุง พัฒนากระบวนงาน เนื่องจากกระบวนการทบทวนข้อมูล เพ่ือจัดทําแผน เป็น

กระบวนการแรกที่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในบริบทภายในและภายนอกสถาบัน ซ่ึงเป็นการนําข้อมูล

เชิงนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และกระบวนการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการที่ทําให้ทราบความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลในการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่กําหนดหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

ขับเคล่ือนให้ภารกิจเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด ดังนั้นกลุ่มนโยบายและแผนจึงร่วมกันนํา ๒ 

กระบวนงานนี้มาปรับปรุง พัฒนา และจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการทบทวนข้อมูล เพ่ือ

จัดทําแผน” และ “กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ” 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ 

ในกระบวนการทบทวนข้อมูล เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี และ

กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทําให้

สามารถปฏิบัติและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน  

๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นการ

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด 

๓. เพ่ือให้บุคลากรท่ีมีความสนใจสามารถนําคู่มือการปฏิบัติงานน้ี ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเองให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป 

 

๓. ขอบข่ายของคู่มือ 

กลุ่มนโยบายและแผนของสถาบันซ่ึงส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในกองแผนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทําแผนงานด้านต่างๆ ทั้งน้ีการจัดทําแผนจะต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนหรือประกอบมากมายหลายมิติ 

ขอบข่ายของกระบวนงานที่คัดเลือกสําหรับจัดทําคู่มือเพ่ือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานนั้นจะครอบคลุม

ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบันตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 



๑.๓ คําจํากัดความ 

 

ทคอ. ช่ือย่อที่ประชุมต่างๆ ของสถาบัน ย่อมาจากที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก ซ่ึงสถาบัน

จําแนกตามภารกิจด้านต่างๆ ที่จะเข้าประชุม ดังนี้ 

ทคอ. การวางแผนและประเมินผล  

ทคอ. ด้านการบริหาร 

ทคอ. การศึกษา 

 

วิพากษ์หลักสูตร หมายถึง การพิจารณาตัดสินเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเป็นการปรับปรุง

พัฒนาเนื้อหา สาระของหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกการศึกษา ทั้งน้ี จะ

ดําเนินการในทุกๆ ๕ ป ีตามเกณฑ์ของ สกอ.(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

SWOT Matrix หมายถึง การนําปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสถาบัน ประกอบด้วย

สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกสถาบัน มาวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 

(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละ

ปัจจัยและนําผลการวิเคราะห์มานําเสนอทางเลือก ๔ แนวทาง คือ 

 แนวทางเชิงรกุ (SO) 

 แนวทางสร้างพันธมิตร (ST) 

 แนวทางพัฒนาภายใน (WO) 

 แนวทางปรับเปลี่ยนภายใน (WT) 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) หมายถึง บุคคล/กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกที่

อาจจะมีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งน้ีใน

บริบทของสถาบัน คือ คณะรัฐมนตรี (มติที่ประชุม) กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงบประมาณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ศิษย์เก่า นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนและ

สังคม เป็นต้น 

 

ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator) หมายถึง ดัชนีชี้วัดหรือหน่วยวัดความสําเร็จของ

การปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดข้ึน ซ่ึงส่ือถึงเป้าหมายในการดําเนินงานที่สําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความชัดเจนใน

การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยในบริบทของสถาบันได้ดําเนินการกําหนด

ตัวช้ีวัดลงไปในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยงานดําเนินการโดยมีการลงนามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการร่วมกัน  

 



คํารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง การทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ

สถาบัน (อธิการบดี) กับผู้บริหารระดับคณะ/สํานัก/ศูนย์/กอง/สํานักงาน (คณบดี/ผู้อํานวยการ) เพ่ือเป็น

พันธสัญญาในการร่วมกันขับเคล่ือนภารกิจของสถาบัน ให้บรรลุตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่กําหนดมไว้ตามคํา

รับรองฯ 

 

แผนกลยุทธ์ ๔ ปี หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนาระยะกลาง (๔ ปี) ของสถาบัน ให้เป็นรูปธรรม 

ชัดเจน ตอบสนองภารกิจของสถาบัน และช้ีนําทิศทางเป้าหมายการพัฒนาสถาบัน ซ่ึงเกิดจากการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี หมายถึง การจัดทําแผนประจําปีของสถาบัน เพ่ือให้สอดคล้องตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน

อ่ืนๆของรัฐดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 



 

 

 

 

 

บทที่ ๒ 

ลักษณะของกระบวนงาน 

“กระบวนการทบทวนข้อมูล 

เพื่อจัดทําแผน” 



 

 

ลักษณะของการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน 

• ระดมสมอง เพื่อเลือกกระบวนการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน และ กระบวนการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ 

• ระดมสมอง เพื่อพิจารณาปัญหากระบวนการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน  พบว่า 

 - ข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วน  ไม่ทันสมัยเท่าทีควร 

 - ประชาคมยังไม่มีส่วนร่วม 

• ระดมสมอง เพื่อปรับปรุง พัฒนา และกาํหนดข้อกําหนดที่สําคัญ/มาตรฐานงาน/ส่ิงที่ต้องควบคุม

ของกระบวนการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผนฯ  ดังน้ี 

 - ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน  ทันสมัย และตอบสนองความต้องการ 

 - ประชาคมมีส่วนร่วม (ผู้บริหารของสถาบัน ผู้บริหารคณะ/สํานัก/ศนูย์/กอง/สํานกังาน 

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

• ระดมสมอง เพื่อเขียนคู่มือการปฏิบตัิงาน 

 

กระบวนการปฏิบัติงานทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน 

 ๑. รวบรวมข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) 

 ๒. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูลภายใน

สถาบัน (Internal Factor) 

 ๓. จัดประชุมระดมสมอง เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลภายนอก

สถาบัน (External Factor) และข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) 

 ๔. เสนอที่ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ที่ประชุม ทคอ. สถาบัน และที่ประชุมสภา

สถาบัน พิจารณา 

 ๕. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบัน 

 ๖. ส่งสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดับสถาบัน ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน 

 ๗. ศึกษาสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

ของหน่วยงาน 

 ๘. ประชุมระดมสมอง หรือนําสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน เสนอที่ประชุม

หน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

 



 

 

ผังลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานทบทวนข้อมูล เพือ่จัดทําแผน 

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงาน 

 

 
   

  ๑. นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กอง

แผนงาน) รวบรวมข้อมูลภายนอกสถาบนั (External 

Factor) และข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) 

เดือนตุลาคม 

- เดือน

ธันวาคม 

  ๒. นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ (กอง

แผนงาน) ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูล

ภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูล

ภายในสถาบนั (Internal Factor) 

เดือนธนัวาคม 

- เดือน

มกราคม 

  ๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กอง

แผนงาน) ดําเนินการจัดประชุมระดมสมอง เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู ้วิเคราะห์ และสังเคราะห์เกี่ยวกับ

ข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูล

ภายในสถาบนั (Internal Factor) ผู้ร่วมระดมสมอง 

ประกอบด้วย ผู้บริหารของสถาบัน ผู้บริหารคณะ/

สํานัก/ศูนย์/กอง/สํานักงาน อาจารย์ บุคลากร 

นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เดือน

กุมภาพนัธ์ - 

เดือนมีนาคม 

  ๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กอง

แผนงาน) ดําเนินการสรุปรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลระดับสถาบันที่ผ่านการระดมสมอง เสนอที่

ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ที่ประชุม 

ทคอ. สถาบนั และทีป่ระชมุสภาสถาบัน พิจารณา 

เดือน

เมษายน - 

เดือน

พฤษภาคม 

   ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กอง

แผนงาน) นําสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ระดับสถาบัน ที่ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระชุม

สภาสถาบัน ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ทนัสมัย และ

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(นักศึกษา และผู้รับบริการ) 

   - ระดับสถาบัน นําไปใช้ประกอบการจัดทําแผน

กลยุทธ์ ๔ ป ีและแผนปฏิบติัราชการประจําป ี

เดือน

มิถุนายน 

๑. รวบรวมขอ้มูล 

๒. ศึกษาข้อมูล 

จุดเริ่มต้น 

๓. ระดมสมอง 

๔. เสนอที่ประชุม 

ระดับสถาบัน 

ประกอบการ

จัดทําแผนฯ 

๕. สรุปรายงานผล

การวิเคราะห์ข้อมูล

ระดับสถาบัน 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

ระดับสถาบัน ระดับหน่วยงาน 

  ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กอง

แผนงาน ส่งสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ระดับสถาบัน ที่ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระชุม

สภาสถาบัน ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน  

 

 

เดือน

มิถุนายน 

  ๗. เจ้าหน้าทีที่่รบัผิดชอบการจัดทําแผนต่างๆ ของ

หน่วยงาน ศึกษาสรุปรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลระดับสถาบัน และข้อมูลต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับ

ภารกิจของหน่วยงาน เช่น  

  - ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

(ระดับคณะ) และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(ระดับคณะ) หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ (ระดับหน่วยงานตามภารกิจ) 

  - สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร (ระดับคณะ) 

 

เดือน

มิถุนายน – 

เดือน

กรกฎาคม 

  ๘. เจ้าหน้าทีที่่รบัผิดชอบการจัดทําแผนต่างๆ ของ

หน่วยงาน จัดประชุมระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ผู้ร่วมระดม

สมอง ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน/อาจารย์/

เจ้าหน้าที่/นกัศึกษา/ศิษย์เก่า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และนําข้อมูลที่ผ่านกระบวนการระดมสมอง เสนอ

ที่ประชุมหน่วยงาน เพื่อพิจารณา /หรือนาํสรุป

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน เสนอ

ที่ประชุมหน่วยงาน เพื่อพิจารณา  

เดือน

กรกฎาคม – 

เดือน

สิงหาคม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

๖. ส่งสรุปรายงาน

ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลระดับสถาบัน 

๗. ศึกษาสรปุ

รายงานผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล

ระดับสถาบัน 

๘. ระดมสมอง/

เสนอที่ประชมุ 

สิ้นสุด 



 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงานทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน  

 กลุ่มนโยบายและแผน ได้ประชุมระดมสมอง เพ่ือหาทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

ทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน รายละเอียดดังนี้ 

ข้ันตอนที่ ๑ รวบรวมข้อมูล  

 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลโดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ประมาณเดือน

ตุลาคม – ธันวาคม ซ่ึงรวบรวมข้อมูลทั้งภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูลภายในสถาบัน 

(Internal Factor) 

ข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) ประกอบด้วย  

๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ......... (ปัจจุบันฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) แหล่งข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ 

http://www.nesdb.go.th 

๒) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ............. (ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ประกาศใช้เมื่อ

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) แหล่งข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

หรือ http://www.opdc.go.th 

๓) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) แหล่งข้อมูล

จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ http://www.moe.go.th 

๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) แหล่งข้อมูลจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือ http://www.mua.go.th 

๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ......... (ปัจจุบัน (ร่าง) ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) แหล่งข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

http://www.mua.go.th 

๖) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่.............. (ปัจจุบันฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) แหล่งข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือ http://www.nrct.go.th 

๗) สถานการณ์โลกทางด้านการศึกษา เช่น การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ 

แหล่งข้อมูลจากสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ หรือ http://www.asean.moe.go.th  

ข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) ประกอบด้วย 

๑) นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปัจจุบันประกาศสภาสถาบัน เรื่อง นโยบาย

สภาสถาบัน  ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔) แหล่งข้อมูลจากกลุ่มงานสภาสถาบัน กองกลาง หรือ 

http://ics.nida.ac.th/files/เอกสารส่วนรวม-กลุ่มงานสภาสถาบัน/ประกาศ/ประกาศฯ นโยบายสภาสถาบัน 

 ๒) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม  ๑๑๗  ตอนที่  ๓๗  ก  วันที่  ๒๘  

เมษายน  ๒๕๔๓) แหล่งข้อมูลจากกลุ่มงานวินัยและนิติการ กองงานผู้บริหาร หรือ http://ics.nida.ac.th/ 

files/เอกสารส่วนรวม-กลุ่มงานวินัยและนิติการ/พระราชบัญญัติ ฉบับปัจจุบัน 



 

 

๓) แผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕ 

แหล่งข้อมูลจากกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กองแผนงาน หรือ http://ics.nida.ac.th/ files/เอกสาร

ส่วนรวม-กองแผนงาน/กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์/Plan Report ๑๕ 

๔) จุดเด่นของสถาบัน คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  แหล่งข้อมูลจากรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ วาระ ๔.๒ การเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือประเมิน

คุณภาพการศึกษารอบสาม 

๕) อัตลักษณ์ของสถาบัน (ปัจจุบัน “บัณฑิตมีภาวะผู้นํา มีความรู้คู่คุณธรรม”) แหล่งข้อมูลจาก

รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (พิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วาระ ๕.๔ เรื่อง การกําหนดตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ และตัวบ่งช้ีจุดเน้น จุดเด่น สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๖) เอกลักษณ์ของสถาบัน  (ปัจจุบัน “ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Excellent Facilities)”) แหล่งข้อมูลจากรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบ

ริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (พิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วาระ ๕.๔ เรื่อง การกําหนดตัว

บ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งช้ีจุดเน้น จุดเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๗) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  (ปัจจุบัน รอบสอง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใช้ข้อมูลการ

ดําเนินงานป ี๒๕๔๖-๒๕๔๘)  แหล่งข้อมูลจากกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน  

๘) ผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน (ปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๓) 

แหล่งข้อมูลจากกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน 

๙) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (SWOT Analysis) แหล่งข้อมูล

จากกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กองแผนงาน หรือ http://ics.nida.ac.th/ files/เอกสารส่วนรวม-กอง

แผนงาน/กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์/Plan Report ๑๕-หน้า ๑๕ - ๒๖ 

๑๐) ข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

แหล่งข้อมูลจากกลุ่มงานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน  

๑๑) ทบทวนแผนงาน/โครงการของสถาบัน และหน่วยงาน จากโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ๕ 

ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แหล่งข้อมูลจากกลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์ กองแผนงาน 

สิ่งที่ต้องควบคุม : ข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) ที่ต้องมี คือ 

๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ .........  

๒) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. .............  

๓) แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ป ีกระทรวงศึกษาธิการ  

๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ีฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)  

๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที ่.........  



 

 

๖) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่..............  

ข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) ที่ต้องมี คือ 

๑) นโยบายสภาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

๒) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓  

๓) แผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ป ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕  

๔) จุดเด่นของสถาบัน คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  

๕) อัตลักษณ์ของสถาบัน   

๖) เอกลักษณ์ของสถาบนั   

๗) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  

๘) ผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบนั  

๙) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถาบัน (SWOT Analysis)  

๑๐) ข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต  

๑๑) ทบทวนแผนงาน/โครงการของสถาบัน และหน่วยงาน  

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบรายการ (Check-list) หากสามารถหาข้อมูลและรวบรวม

ข้อมูลได้ตามรายการท่ีกําหนด ให้ทําเครื่องหมายถูก  ในช่องว่างที่ดําเนินการแล้ว พร้อมระบุประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับสถาบัน และไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้ทําเครื่องหมายถูก  ในช่องว่างที่ไม่ดําเนินการ พร้อม

ระบุเหตุผล (P – R – ๐๑ แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลภายนอกและภายในสถาบัน) 

 

ข้ันตอนที่ ๒ ศึกษาข้อมูล 

 ดําเนินการศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูล

ภายในสถาบัน (Internal Factor) พร้อมสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือสถาบัน โดยนักวิเคราะห์

นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) ประกอบด้วย 

๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ......... (ปัจจุบันฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) เป็นกรอบกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย ซ่ึงมีเน้ือหาสาระสําคัญ ดังนี้ 

ส่วนที ่๑ : การประเมินสถานการณ์ของประเทศ 

ส่วนที ่๒ : วิสัยทัศน์และยทุธศาสตร์การพัฒนา  

ส่วนที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

ประกอบด้วย 

- ยุทธศาสตร์การสร้างความเปน็ธรรมในสังคม 



 

 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

- ยุทธศาสตร์การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

- ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ส่วนที ่๔ : การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๑ สู่การปฏิบติั 

สถาบันมีภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

ยั่งยืน 

๒) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ............. (ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ประกาศใช้เมื่อ

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) มีเน้ือหาสาระสําคัญประกอบด้วยสี่ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่หนึ่ง แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ วิสัยทัศน์ของรัฐบาล และกรอบการดําเนินงาน

ตามนโยบายของรัฐบาล 

ส่วนที่สอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงประกอบด้วย รายละเอียดของนโยบายเร่งด่วนที่

จะเริ่มดําเนินการในปีแรก (ปี ๒๕๕๕) เพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การแก้ไขปัญหายา

เสพติด การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน การสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และแนวทางการ

บริหารราชการแผ่นดินที่จะดําเนินการในระยะ ๔ ปีของรัฐบาล (ป ี๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ประกอบด้วย 

- นโยบายที ่๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

- นโยบายที ่๓ นโยบายเศรษฐกิจ 

- นโยบายที ่๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

- นโยบายที ่๕ นโยบายทีดิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- นโยบายที ่๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรม 

- นโยบายที ่๗ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

- นโยบายที ่๘ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 

ส่วนที่สาม กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ อันประกอบด้วยการ

มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ประมาณการรายได้และรายจ่ายตามนโยบาย และแนวทางการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล 

ส่วนที่ส่ี แผนงาน/ โครงการทีม่ีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาลทั้งทีต่้องเร่งดําเนินการ 

ในป ี๒๕๕๕ และที่จะดําเนินการในช่วงป ี๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  

ส่วนราชการต่างๆ จะต้องนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบติั

ราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ ในการกําหนดเป็นรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมทีจ่ะดําเนินการในแต่ละป ีเพื่อ

ใช้เปน็แนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํป ี



 

 

สถาบันมีภารกิจสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นโยบายที่ 

๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ ๔.๑ นโยบายการศึกษา  

๓) แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ป ีกระทรวงศึกษาธิการ (ปจัจุบนัพ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําแผนปฏิบตัิราชการ ๔ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพือ่แสดงให้เห็นภารกิจหรือ

แนวทางการดําเนินงานภาพรวมในช่วง ๔ ปีข้างหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ ทีต่อบสนองเป้าหมายของ

แผนการบริหารราชการแผ่นดินที่กําหนดไว้ โดยแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ีฉบบัดังกล่าว มีวิสัยทัศน์ คือ

“กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการศึกษาเพื่อ

ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของชาติ สร้างความเป็นอยูที่่ดี สร้างความม่ังค่ังทางด้านเศรษฐกิจและ

ความมัน่คงทางสังคมให้กบัประเทศ ด้วยฐานความรู ้ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ” 

ประเด็นยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 

๑. การปรับตวัเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก 

๒. การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ 

๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ 

๔. การพัฒนาครูทั้งระบบ 

๕. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

๖. การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู ้

๗. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

๘. การส่งเสริมการมีงานทํา 

๙. การบริหารจัดการกลยทุธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 สถาบันมีภารกิจสอดคล้องประเด็นยทุธศาสตร์ ๑. การปรับตัวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน/ ประชาคมโลก ๒. การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ ๕. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๖. การ

วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู ้๗. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และ๘. การส่งเสริมการมีงานทํา 

๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ตระหนักถึง

ความสําคัญของ “คน” และการให้ความสําคัญต่อการศึกษาในฐานะที่เป็นกลไกการพัฒนาคนที่มี

ประสิทธิภาพที่สุด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดทํากรอบแผนพัฒนา

อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) โดยมุ่งหวังจะให้เป็นแผนรุกไปสู่อนาคต ช้ีนํา

ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว และใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานต่อไป ซ่ึงทิศทาง

ยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) ซ่ึงมีสาระหลัก ๒ ส่วน คือ 

ส่วนที่ ๑ ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศ และอุดมศึกษา มี ๗ 

ประเด็น ประกอบด้วย ๑) ความเปล่ียนแปลงด้านประชากร ๒) พลังงานและส่ิงแวดล้อม ๓) การมีงานทํา

และตลาดแรงงานในอนาคต ๔) การกระจายอํานาจการปกครอง ๕) การจัดการความขัดแย้งและความ

รุนแรง ๖) เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต และ ๗) เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

ส่วนที่ ๒ ประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มี ๙ 

ประเด็น ประกอบด้วย ๑) รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืนๆ ๒) การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ๓) ธรร

มาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา ๔) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ ๕) การเงินอุดมศึกษา ๖) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ๗) เครือข่าย

อุดมศึกษา ๘) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๙) 

โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 

สําหรับเป้าหมายของกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-

๒๕๖๕)  เมื่อส้ินสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนา

บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง

ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือข่าย

อุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

 สถาบันได้เห็นความสําคัญและความจําเป็นในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา จึงได้นํา

แนวคิดเรื่องการวางแผนพัฒนาสถาบันระยะยาว และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ี(ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาระยะ

ยาว ๑๕ ป ีของสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕ 

๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ......... (ปัจจุบันฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (กกอ . )  อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําร่างแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซ่ึงแผนดังกล่าว คือ แผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา วิจัย คุณภาพบัณฑิตและภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตในอนาคต รวมถึงเน้น

กระบวนการสร้างมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาหลักๆ ของประเทศได้ 

และเน้นการปรับตัวของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมนานาชาติ 

โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ TQF ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษามากที่สุด  

 วิสัยทัศน์ ป ี๒๕๕๙ “อุดมศึกษาไทย เปน็แหล่งความรู้ทีต่อบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติ และช้ีนํา

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิน่ไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน โดยผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดงาน สามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเอง

และเพ่ือช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรบัผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นใช้กลยุทธ์

ผ่านการนําองค์กรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เปน็มืออาชีพ และเป็นวิชาชีพที่ยอมรับของสังคม” 

ยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เปล่ียนระบบการนําองค์กรให้ขับเคล่ือนอุดมศึกษาแบบองค์รวม : บริหาร

จัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาลเพ่ือความเป็นผู้นําด้านอุดมศึกษา และสามารถแข่งขันได้ในประชาคม

อาเซียน 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเอกภาพและคุณภาพของข้อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย์สารสนเทศ

อุดมศึกษาแห่งชาติ : สร้างหน่วยงานหลักในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาให้เป็นแหล่งรวม

องค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ และใช้วางแผนกําลังคนเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เปล่ียนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษา โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนา

ระบบการรับนักศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกวัย : ปรับเปล่ียนวิธีคิด 

ทัศนคติและค่านิยม ด้านการศึกษาของคนไทย โดยเริ่มต้นจากการสร้างระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก ที่

สอดคล้องกับความปรารถนา พรสวรรค์และศักยภาพของผู้เรียน ตรงตามความต้องการของตลาดงาน 

เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษา ที่ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนากําลังคนของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ : พัฒนาอาจารย์ให้มีจิตวิญญาณของ

ความเป็นครูเป็นต้นแบบของผู้มีคุณธรรมนําความรู้ เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและศักด์ิศรี เป็นที่ยอมรับใน

สังคม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ เข้าสู่การ

เป็นอาจารย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด : เปล่ียนกระบวนทัศน์การ

เรียนรู้ของบัณฑิต เปล่ียนกระบวนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้ เปล่ียนจากการท่องจําเป็นการคิด

วิเคราะห์ เพ่ือให้บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่งความดี โดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้ง

ร่างกายและจิตใจ เพ่ือตนเองและสังคมโดยมีการติดตามประเมินคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่

ตลาดงานเพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานในสังคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ นําประเทศพ้นวิกฤตและช้ีนําการพัฒนา ด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ : 

ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยให้ความสําคัญในเชิงบูรณาการ ที่แก้ไขปัญหาเร่งด่วน รวมทั้งช้ีนํา

และตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนวิจัย

แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน : ให้บริการวิชาการเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดํารง

ไว้ซ่ึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของบริบท

โลก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา : ประกันคุณภาพ

การศึกษาให้มีมาตรฐานและสอดคล้องตามความเป็นเลิศในแต่ละกลุ่มสถาบัน เพ่ือพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาให้มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

๖) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่.............. (ปัจจุบันฉบบัที ่๘ พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) มีเนื้อหาสาระสําคัญประกอบด้วย 

- หลักการจดัทํานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) 



 

 

- กระบวนการการพัฒนานโยบายและยทุธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบบัที ่๘ (พ.ศ. 

๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

- สาระสําคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙) ได้แก่  

ยุทธศาสตร์การวิจัยที ่๑ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพัฒนาทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที ่๒ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที ่๓ การอนุรกัษ์ เสริมสร้างและพัฒนาทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที ่๔ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่การพัฒนา

นวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที ่๕ การปฏิรปูระบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ความรู ้ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีทีเ่หมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย  

- กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น 

- งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับ

ที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

- ดัชนีชี้วัดทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบบัที ่๘ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

- การบริหารยุทธศาสตร์การวิจัย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยทุธศาสตร์การ

วิจัยของชาต ิฉบับที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

- สรุปนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 ๗) สถานการณ์โลกทางด้านการศึกษา เช่น การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัปฏิญญาชะอํา - หวัหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือบรรลุ

ประชาคมอาเซียนที่เอ้ืออาทรและแบ่งปนั สาระสําคัญของปฏิญญา ได้แก่ ๑. บทบาทของภาคการศึกษาใน

เสาการเมืองและความม่ันคง ๒. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจ ๓. บทบาทของภาคการศึกษา

ในเสาสังคมและวัฒนธรรม เปน็ต้น 

 

ข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) ซ่ึงประกอบด้วย 

๑) นโยบายสภาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปัจจุบนัประกาศสภาสถาบัน เรื่อง นโยบาย

สภาสถาบัน  ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔) มีเนื้อหาสาระ ๗ ด้าน ประกอบด้วย 

 ๑. ด้านการพฒันาอาจารย์/ผู้บริหาร 



 

 

 ๒. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ๓. ด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม 

 ๔. ด้านการวิจัย 

 ๕. ด้านบริหารจัดการ 

 ๖. ด้านเครือข่ายและศิษย์เก่า 

 ๗. ด้านการพัฒนาคณุภาพบัณฑิต 

  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สถาบันมีแนวทางในการดําเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๒) พระราชบญัญัติสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่

๒) พ.ศ. ๒๕๔๓  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา  เล่ม  ๑๑๗  ตอนที ่ ๓๗  ก  วันที ่ ๒๘  

เมษายน  ๒๕๔๓) ให้จัดตั้งสถาบันวิชาการช้ันสูงขึ้นเรียกว่า “สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”  มี

วัตถปุระสงค์ให้การศึกษาวิชาการบริหารและการพฒันา ทําการวิจัยส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  

 ๓) แผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ป ีสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕ จัดทํา

เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และเปน็กรอบแนวทางไปสู่การปฏิบตัิงานซึ่งสามารถตอบสนอง

ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม การดําเนินการดังกล่าวเริม่จากการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกสถาบัน โดยการประชุมพิจารณาร่วมกัน เสนอทีป่ระชุม ทคอ. 

การวางแผนและประเมินผล ที่ประชุม ทคอ. สถาบัน และที่ประชุมสภาสถาบัน อนุมัติแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ดังกล่าว ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ปรัชญา คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” หรือ “WISDOM for Change”  

- ปณิธาน สถาบันน้อมนําพระบรมราโชวาท มาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน ดังน้ี   

...ท่านทั้งหลายที่สําเรจ็การศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เปน็ผู้ที่เช่ือได้ว่า มีความรู้

ความสามารถสูง จึงเปน็ทีห่วังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู ้ความคิด 

สติปัญญา และความสามารถ ในอันทีจ่ะนําพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมัน่คง และสมบูรณ์พูนสุข 

ขอให้ท่านรบัหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิใ์จ แล้วร่วมกันปฏิบตัิหน้าที่น้อยใหญ่ให้

ลุล่วงไป ด้วยความขยันหมัน่เพียรและด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน... 

   - ค่านิยมร่วม คือ WISDOM ที่มีความหมายมากกว่าคําแปลปกติโดยทั่วไป ว่า “ปัญญา” 

ทั้งน้ี เพราะ WISDOM เป็นคําย่อมาจากพยัญชนะตัวแรกของค่านิยมร่วมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ๖ ค่านิยมร่วมกัน ดังนี้ 

W เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “World Class” ซ่ึงส่ือความหมายถึง ความ

มุ่งมั่นของประชาคมนิด้าที่ต้องการพัฒนาสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก 

I เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Innovation” ซ่ึงส่ือความหมายถึง ความมุ่งมั่น

ของประชาคมนิด้าที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสังคมไทย 



 

 

S เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Social Responsibility” ซ่ึงส่ือความหมายถึง 

ความมุ่งมั่นของประชาคมนิด้าที่ให้ความสําคัญในการมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 

D เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Discipline” ซ่ึงส่ือความหมายถึง ความมุ่งมั่น

ของประชาคมนิด้าที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย 

O เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Open-mindedness” ซ่ึงส่ือความหมายถึง 

ความมุ่งมั่นของประชาคมนิด้าที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตใจเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 

M เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Morality” ซ่ึงส่ือความหมายถึง ความมุ่งมั่น

ของประชาคมนิด้าที่ต้องการให้ทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

- วิสัยทัศน์ คือ 

“สถาบันชั้นนําแห่งชาติที่สร้างผู้นําและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน

ระดับสากล” 
     

- พันธกิจ คือ  

๑. สร้างผู้นําที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพ่ือพัฒนาประเทศ 

๒. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา 

๓. สร้างงานบริการวิชาการทีม่ีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ 

๔. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสํานึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานความเข้มแข็ง

ของศิลปวัฒนธรรมไทย 

๕. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการ

พัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

๖. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

โดยสรปุพันธกิจของสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คือ การมุ่งเน้นการผลิต

บณัฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นํา พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจยั และให้บริการวิชาการ ด้านการ

บริหารการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

อย่างย่ังยืน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ๘ ยุทธศาสตร์ คือ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีขีด

ความสามารถ (Talent People) สามารถขับเคล่ือนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การระดมทรัพยากรเพือ่การพัฒนาสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบันให้เอื้อต่อ

การปฏิบตัิภารกิจไปสู่ความเปน็เลิศทางวิชาการ 



 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองค์การภายนอก ทั้ง

ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ (Rebranding) 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ การรักษาความเปน็เลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร 

งานวิจัย และการบริการวิชาการทีม่ีความโดดเด่น และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่๘ การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ 

ของสถาบัน 

   - กําหนดกลยุทธ ์เพื่อให้การดําเนินการบรรลุผลตามที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว ้

๔) จุดเด่นของสถาบัน คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ซ่ึงกลุ่ม ง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการทําวิทยานิพนธ์และการวิจัย รวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก 

สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นําทางความคิดของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคล่ือน

อุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้าง องค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

๕) อัตลักษณ์ของสถาบัน คือ “บัณฑิตมีภาวะผู้นํา มีความรู้คู่คุณธรรม” พิจารณาจาก 

บุคลิกลักษณะที่เกิดข้ึนกับบัณฑิตของสถาบัน ซ่ึงสะท้อนมาจากปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๖) เอกลักษณ์ของสถาบัน คือ “ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Excellent Facilities)” พิจารณาจาก การที่สถาบันจําเป็นต้องปรับตัวเพ่ือผลิตบัณฑิต

ที่มีความพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง เพ่ือรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) ที่มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซ่ึงการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน

การศึกษา สถาบันจึงได้กําหนดนโยบายพัฒนาสถาบันสู่ความเป็น World Class University  

ทั้งน้ี จากคุณลักษณะทั่วไปของมหาวิทยาลัยระดับโลก1 (The usual attributes of a world class 

university) ซ่ึงควรมีองค์ประกอบ ๘ ด้าน คือ 

๑. การมีอาจารย์ที่มีคุณภาพ (Quality Faculty) 

๒. การมีผลงานวิจัยที่โดดเด่น (Excellence in Research) 

๓. การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ (Quality Teaching) 

๔. การได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนอยู่ในระดับสูง (High levels of Financial Support from 

Government, Philanthropy, and/or Research) 

๕. การมีจํานวนนักศึกษาต่างชาติอย่างมีนัยสําคัญ (Significant Numbers of International 

Students)  

                                                            
1
  The Challenge of Establishing World-Class universities (๒๐๐๙) โดย Jamil Salmi, The World Bank 



 

 

๖. การมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ (Selectivity of Admission) 

๗. การมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 

๘. การมีส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน (Excellent facilities) 

๗) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  (ปัจจุบัน รอบสอง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใช้ข้อมูลการ

ดําเนินงานปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ซ่ึงมีผลประเมินคือสถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานท้ังในระดับสถาบันและ

ทุกกลุ่มสาขาวิชา โดยผลประเมินระดับสถาบันอยู่ในระดับดี (๔.๓๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐) ขณะนี้

สถาบันอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาการประเมินรอบสาม โดยสถาบันได้เสนอผลการดําเนินงาน

ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ซ่ึงผลประเมินตนเอง พบว่า ระดับสถาบันและระดับคณะทุกคณะอยู่ใน

ระดับดีมาก) จุดอ่อนของสถาบันจากการประเมินรอบสอง คือ ๑. เนื่องจากสถาบันมุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัย

ผลิตบัณฑิตและงานวิจัย ควรมุ่งเน้นการเรียนการสอนระดับปริญญาโท แผน ก (วิทยานิพนธ์) เพ่ือ

เสริมสร้างผลงานวิจัยมากข้ึน ๒. ควรบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน ๓. 

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๔. ยังไม่มีหลักสูตรลักษณะสหวิทยาการ ๕. ยังไม่พบ

มาตรการที่ชัดเจนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย ๖. ไม่พบการดําเนินงานที่เทียบเคียงกับ

สถาบันการศึกษาอ่ืน  ข้อเสนอแนะ คือ ๑. สถาบัน ควรทบทวนกระบวนการในการกําหนดวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของสถาบัน และคณะวิชาให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมรับรู้ ๒. หากลไกที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง

ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เลือกแผนการศึกษา แผน ก. เพ่ิมมากข้ึน และส่งเสริมให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น

มาตรฐานระดับสากลของแต่ละกลุ่มสาขา ๓. หากลไกให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติเพิ่มมากข้ึน ๔. ปรับปรุงวารสารของสถาบันหรือของคณะให้เป็นที่ยอมรับมากข้ึนตาม

มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ๕. จัดทําแผนการ

ดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นวิจัย ๖. การสร้างพหุภาคีในการ

ทํางาน หรือการวิจัย สถาบัน ควรหามาตรการในการส่งเสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellent Center) ที่

มีอยู่แล้วและอาจพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศเพ่ิมเติม โดยเน้นประเด็นที่เป็นจุดเด่นของสถาบัน และต้อง

สร้างมาตรการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จากต่างคณะและสาขาวิชามาร่วมกันทําวิจัยอย่าง

ทั่วถึง พร้อมทั้งใช้งบประมาณภายในพัฒนางานวิจัยที่เป็นจุดเด่นนั้น ๗. ผลการดําเนินงานด้านบริการ

วิชาการซึ่งเป็นจุดเด่นของสถาบัน สถาบันควรมีกลไกเชิงระบบในการนําความรู้จากบริการวิชาการไปสู่การ

เรียนการสอนมากข้ึน ๘. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของสถาบัน เพ่ือการตัดสินใจหรือการบริหาร ๙. บูรณา

การกิจกรรมส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย ให้เป็นรูปธรรม 

นอกเหนือจากการจัดงานตามประเพณี ๑๐. การพัฒนาหลักสูตรควรปรับปรุงระบบการทํางานให้มีความ

ชัดเจนและมีหลักฐาน เช่น คณะกรรมการหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประเมินผล

หลักสูตร และสถาบัน ควรทําวิจัยระดับสถาบันเพ่ือหาผลกระทบ (Impact) ของการจัดการเรียนการสอน

แผน ข. ที่ไม่มีการทําวิทยานิพนธ์ และมีการศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีพ้ืนฐานในการ

จัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน ๑๑. เน้นส่งเสริมจรรยาบรรณในวิชาชีพให้เป็นรูปธรรมและมีความ

ชัดเจนมากข้ึน และควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ไปอบรมเทคนิคในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน 



 

 

นอกเหนือจากการเรียนรู้แบบธรรมชาติจากอาจารย์อาวุโสสอนอาจารย์รุ่นน้อง ๑๒. ควรจัดให้มีการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของผู้บริหาร ๑๓. สร้างความเข้มแข็งของสมาคมศิษย์เก่า ทั้งระดับ

สถาบัน และระดับคณะเพ่ือให้กลับมาสนับสนุนสถาบันมากข้ึน ๑๔. หามาตรการและกลไกที่เหมาะสมใน

การแก้ปัญหาของสํานักวิจัยด้านนักวิจัย โดยพิจารณาถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ ๑๕. เพ่ือการ

เตรียมพร้อมการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยในกํากับ สถาบัน ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุน (Unit Cost) ในการผลิต

ที่ถูกต้องและเช่ือถือได้ ตลอดจนวางแผนด้านรายรับและรายจ่ายเพ่ือรักษาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน ๑๖. แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน ได้ตระหนักถึงระบบประกันคุณภาพ และนํา

ผลลัพธ์มาเป็นตัวช้ีวัดในการดําเนินการและกําหนดเป็นเป้าหมายในการทํางาน แต่สถาบัน ยังต้องสร้าง

ความเข้าใจ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดรับบริบทของสถาบัน เพ่ือให้เข้าถึง

บุคลากรทุกระดับ และให้ถือปฏิบัติเป็นนิสัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หรือ อาจนําระบบประกันคุณภาพอ่ืนๆ 

มาประยุกต์ใช้ และเร่งดําเนินการนําผลวิจัยสถาบันมาใช้อย่างเป็นระบบ 

๘) ผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน (ปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

คะแนนอยู่ในระดับดีมาก หรือ ๔.๙๑ (คะแนนเต็ม ๕)) ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีมาตรการส่งเสริมให้

นักศึกษาเรียนแผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) มากข้ึน อย่างเป็นรูปธรรม 

๙) ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (SWOT Analysis) ประกอบด้วย 

จุดแข็ง 

๑. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 

๒. ความสามารถในการหารายได้จากการสอน วิจัย บริการวิชาการ 

๓. การบริหารจัดการสมัยใหม ่

๔. เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ีเอกลักษณ์ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 

๕. มีชื่อเสียง ซ่ึงสร้างสมมาตั้งแต่ในอดีต 

๖. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทกุสาขา สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกหลักสูตร 

๗. ผู้บริหารมีชื่อเสียง/มีความสามารถเปน็ที่ยอมรบั 

จุดอ่อน 

๑. ข้อจํากัดของแหล่งทุน 

๒. ไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยงัไม่สมบรูณ์ 

๔. ทําเลทีต่ั้งห่างไกลจากศนูย์กลางของเมือง 

๕. ขาดวัฒนธรรมการทํางานเปน็ทีม 

๖. การตลาดยังไม่เข้มแข็ง 

๗. ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศ 

๘. อัตลักษณ์ของสถาบันด้านการบริหารการพัฒนา ยังไม่เปน็รูปธรรม 

๙. ความไม่ต่อเนื่องเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน 



 

 

โอกาส 

๑. ค่านิยมของสังคมที่ต้องการวุฒิการศึกษาสูงข้ึน 

๒. ค่านิยมของสังคมเรื่องการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๓. บัณฑิตศึกษาเปน็ทีต่้องการของสังคม 

๔. องค์การสมัยใหม่ในกระแสโลกาภิวตัน์กดดันให้บุคลากรขององค์การต้องพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเอง เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งด้านการศึกษาต่อเนือ่ง และการฝึกอบรม 

๕. มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์การภาครัฐ/เอกชน 

๖. สถาบนัมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศจํานวนมาก 

๗. แนวนโยบายของรัฐให้ประเทศไทยเปน็ศนูย์กลางการศึกษา 

๘. ผู้เรียนมีความต้องการที่จะพัฒนาทกัษะสูงข้ึน 

๙. ผู้เรียนมีความต้องการความรู้แบบบรูณาการมากข้ึน 

อุปสรรค 

๑. การเปิดสอนในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษามีจํานวนมากและหลักสูตรมีความ

หลากหลาย 

๒. ข้อจํากัดของงบประมาณแผ่นดิน 

๓. ค่านิยมของผู้ศึกษาต่อไม่ให้คุณค่ากบัคุณภาพการศึกษา 

๔. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มคุณภาพลดลง 

๕. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร 

๖. การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 

๑๐) ข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมมือกบัสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ใน

การดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้บณัฑิต ได้แก่ นายจ้าง/หัวหน้า/

ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา โดยสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาที่กําลัง

ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท พบว่า 

  ๑. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บณัฑิต ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๑ หรือ  

๔.๙๐๒๐ คะแนน โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความรู้ความสามารถพื้นฐาน ตามลําดับ 

๒. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๖ หรือ  ๔.๗๕๒๐ 

คะแนน โดยนิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจประเด็นหลักด้านการเรียนการสอนสูงกว่าประเด็นหลักด้านการ

ให้บริการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเด็นหลัก ดังนี้ 

๒.๑  ด้านการจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในอาจารย์

ผู้สอนสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และ

ส่ือ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตามลําดับ 



 

 

๒.๒  ด้านการให้บริการ นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการ  สูง

กว่าการให้บริการทั่วไป 

๑๑) ทบทวนแผนงาน/โครงการของสถาบัน และหน่วยงานต่างๆภายในสถาบัน ที่บรรจุไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นแผนงาน/

โครงการที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ๘ ยุทธศาสตร์ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

สิ่งที่ต้องควบคุม : ข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) ที่ต้องมี คือ 

๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ .........  

๒) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. .............  

๓) แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ป ีกระทรวงศึกษาธิการ  

๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ีฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)  

๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที ่.........  

๖) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่..............  

ข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) ที่ต้องมี คือ 

๑) นโยบายสภาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

๒) พระราชบญัญัติสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๓  

๓) แผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ป ีสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕  

๔) จุดเด่นของสถาบนั คือ กลุ่ม ง สถาบนัที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบณัฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  

๕) อัตลักษณ์ของสถาบัน   

๖) เอกลักษณ์ของสถาบนั   

๗) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  

๘) ผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบนั  

๙) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถาบัน (SWOT Analysis)  

๑๐) ข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต  

๑๑) ทบทวนแผนงาน/โครงการของสถาบัน และหน่วยงาน  

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบรายการ (Check-list) หากศึกษาข้อมูลและสรุปประเด็นต่างๆ 

ได้ตามรายการที่กําหนด ให้ทําเครื่องหมายถูก  ในช่องว่างที่ดําเนินการแล้ว พร้อมระบปุระเด็นที่

เกี่ยวข้องกบัสถาบัน และไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้ทําเครื่องหมายถกู  ในช่องว่างที่ไม่ดําเนินการ พร้อม

ระบุเหตุผล (ใช้ P – R – ๐๑ แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลภายนอกและภายในสถาบัน เดียวกบัข้ันตอนที่ ๑ 

รวบรวมข้อมลู) 

 



 

 

ข้ันตอนที่ ๓ ระดมสมอง 

 ดําเนินการจัดประชุมระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เกี่ยวกบัข้อมลู

ภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) ซ่ึงได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้าน

ต่างๆ มาให้ความรู้ และร่วมระดมสมองกับผู้บริหารของสถาบัน ผู้บริหารคณะ/สํานัก/ศูนย์/กอง/สํานักงาน 

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประสานงานโดยนกัวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบตัิการ กองแผนงาน ประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม สาระสําคัญในการจัดประชุมระดม

สมอง ประกอบด้วย 

 - กําหนดเนื้อหาสาระการประชุมระดมสมองในแต่ละครั้ง 

- กําหนดวัน เวลา สถานที ่และจํานวน/รายช่ือผู้เข้าร่วม 

- เชิญผู้เช่ียวชาญ/วิทยากร พร้อมเชิญผู้บริหารของสถาบัน ผู้บริหารคณะ/สํานัก/ศนูย์/กอง/

สํานักงาน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละครั้ง 

- จัดทําเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย ข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) และ

ข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) 

- สรุปประเด็นการประชุมระดมสมองในแต่ละครั้ง 

- สังเคราะห์ข้อมูลจากการระดมสมอง 

- จัดทํา SWOT Matrix2 นําไปสู่การวางกลยุทธ ์๔ แนวทาง คือ ๑. SO Strategies เป็นความ

ได้เปรียบอย่างยิ่ง (the best – case scenario) ๒. WT Strategies เปน็ความเสียเปรียบอันสําคัญ (the worst 

– case scenario) ๓. WO Strategies เปน็การเดินหมากที่จะใช้ SO Strategies มาช่วย ๔. ST Strategies 

เป็นการเดินหมากทีจ่ะทําให้ SO Strategies มีความแกร่งมากข้ึน 

สิ่งที่ต้องควบคุม : ผู้เข้าร่วมระดมสมอง ประกอบด้วย 

๑) ผู้บริหารของสถาบัน  

๒) ผู้บริหารคณะ/สํานัก/ศนูย์/กอง/สํานักงาน  

๓) อาจารย์  

๔) บุคลากร  

๕) นักศึกษา  

๖) ศิษย์เก่า  

๗) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบผู้เข้าร่วมระดมสมอง (Check-list) หากผู้เข้าร่วมระดมสมอง

เป็นบุคคลประเภทใดให้ใส่เครื่องหมายถกู  ในช่องเข้าร่วม และระบุจํานวนผู้เข้าร่วมระดมสมองในครัง้

                                                            
2 ปกรณ์  ปรียากร, การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต ์(พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๖), เลขหน้า ๑๓๑. 



 

 

ดังกล่าว พร้อมวันที่เข้าร่วมระดมสมอง และบุคคลประเภทใดไม่เข้าร่วมใส่เครื่องหมายถูก ในช่องไม่เข้า

ร่วม พร้อมระบุเหตุผล (P – R – ๐๒ แบบฟอร์มตรวจสอบผู้เข้าร่วมระดมสมอง) 

 

ข้ันตอนที่ ๔ เสนอที่ประชุม 

 ดําเนินการสรปุรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบันที่ผ่านการระดมสมอง เสนอที่ประชุม 

ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ทีป่ระชุม ทคอ. สถาบัน และทีป่ระชุมสภาสถาบัน พิจารณา 

ประสานงานโดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ประมาณเดือนเมษายน - 

พฤษภาคม การนําเสนอทีป่ระชุมต่างๆ ดังนี้ 

 - นําสรปุรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน เสนอทีป่ระชุม ทคอ. การวางแผนและ

ประเมินผล ในวาระเพื่อพิจารณา ซ่ึงมีกําหนดจัดประชุมทุกวันพุธ สัปดาห์แรก ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ ์ช้ัน ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (หากที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้กลับไป

แก้ไข/เพิ่มเติม และนําเสนอที่ประชุมอีกครั้ง ต้องนํามาปรบัแก้ตามข้อเสนอแนะ และเสนอที่ประชุมอีกครั้ง 

หากทีป่ระชมุเห็นชอบให้นําเสนอทีป่ระชมุ ทคอ. สถาบัน ต่อไป) 

 - นําเสนอทีป่ระชุม ทคอ. สถาบัน วาระเพื่อพิจารณา ซ่ึงมีกําหนดจัดประชุมทกุวันพุธ สัปดาห์ที่

สอง ของเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักด์ิ ช้ัน ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (หากที่

ประชุมมีข้อเสนอแนะให้กลับไปแก้ไข/เพิม่เติม และนําเสนอทีป่ระชมุอีกครัง้ ต้องนํามาปรบัแก้ตาม

ข้อเสนอแนะ นําเสนอ ทคอ. การวางแผนและประเมินผล เพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมอีกครั้ง หากที่

ประชุมเหน็ชอบให้นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน ต่อไป) 

- นําเสนอทีป่ระชุมสภาสถาบัน ในวาระเพื่อพิจารณา ซ่ึงมีกําหนดจดัประชุมทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ส่ี 

ของเดือน เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาสถาบนั ช้ัน ๑๐ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (หากที่ประชุม

มีข้อเสนอแนะให้กลับไปแก้ไข/เพิ่มเติม และนําเสนอที่ประชุมอีกครั้ง ต้องนํามาปรบัแก้ตามข้อเสนอแนะ 

นําเสนอ ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ทคอ. สถาบัน เพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมอีกครั้ง หากที่

ประชุมเหน็ชอบสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบนั สามารถนําไปเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ 

ภายในสถาบนั และนําข้อมลูไปใช้ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ ์๔ ป ีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี) 

สิ่งที่ต้องควบคุม : รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบนั ผ่านความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม

ต่างๆ ดังนี้ 

๑) ทคอ. การวางแผนและประเมินผล  

๒) ทคอ. สถาบัน  

๓) สภาสถาบนั 

การติดตามประเมินผล : รายงานการประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล  รายงานการ

ประชุม ทคอ. สถาบนั และรายงานการประชุมสภาสถาบัน 



 

 

ข้ันตอนที่ ๕ สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบนั 

นําสรปุรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบนั ทีผ่่านความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมสภาสถาบัน 

ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ทนัสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษา และ

ผู้รับบริการ) ดําเนินการโดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ประมาณเดือนมิถุนายน 

เพื่อดําเนินการ ดังน้ี 

- ระดับสถาบนั นําสรปุรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน ไปใช้ประกอบการจัดทําแผน

กลยุทธ์ ๔ ป ีและแผนปฏิบติัราชการประจําป ีต่อไป 

- ระดับหน่วยงาน นําไปเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบนั 

 

ข้ันตอนที่ ๖ ส่งสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน 

 ดําเนินการร่างบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบนั พร้อม

ส่งให้หน่วยงานต่างๆ (ปจัจบุันมี ๙ คณะ ๑ ศูนย์ ๑ วิทยาลัย ๔ สํานัก ๖ กอง ๑ สํานักงาน ๑ งาน และ ๒ 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวิชาการ) ภายในสถาบัน เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆ หรือจดัทําแผนต่างๆ ของ

หน่วยงานต่อไป ประสานงานโดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ประมาณเดือน

มิถุนายน 

สิ่งที่ต้องควบคุม : รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบนั ผ่านความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม 

สภาสถาบัน 

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน (Check-list) หากส่งรายงานผล

การวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบันให้หน่วยงานใดให้ใส่เครื่องหมายถกู  ในช่อง “จัดส่งแล้ว” และหาก

หน่วยงานได้รับรายงานแล้วใส่เครื่องหมายถูก  ในช่อง “ได้รับแล้ว” (P – R – ๐๓ แบบฟอร์มตรวจสอบ

การส่งข้อมูลให้หน่วยงาน) 

 

ข้ันตอนที่ ๗ ศึกษาสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน 

 ดําเนินการศึกษาสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบนั และข้อมูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ

ภารกิจของหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบการจดัทําแผนต่างๆ ของหน่วยงาน ประมาณเดือน

มิถุนายน – กรกฎาคม ซ่ึงข้อมูลที่ศึกษา ประกอบด้วย 

 - สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบนั 

 - ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา (ระดับคณะ) และความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

(ระดับคณะ) หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รบับริการ (ระดับหน่วยงานตามภารกิจ) 

 - สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร (ระดับคณะ) 



 

 

สิ่งที่ต้องควบคุม :  

๑) สรปุรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบนั 

๒) ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา (ระดับคณะ) และความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

(ระดับคณะ) หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รบับริการ (ระดับหน่วยงานตามภารกิจ) 

๓) สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร (ระดับคณะ) 

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบรายการ (Check-list) หากศึกษาข้อมูลและสรุปประเด็นต่างๆ 

ได้ตามรายการที่กําหนด ให้ทําเครื่องหมายถูก  ในช่องว่างที่ดําเนินการแล้ว พร้อมระบุประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับสถาบัน และไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้ทําเครื่องหมายถูก  ในช่องว่างที่ไม่ดําเนินการ พร้อม

ระบุเหตุผล (P – R – ๐๔ แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลระดับหน่วยงาน) 

 

ข้ันตอนที่ ๘ ระดมสมอง/เสนอที่ประชุมหน่วยงาน 

 ดําเนินการจัดประชุมระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงเชิญ

ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ มาให้ความรู ้และร่วมระดมสมองกับผู้บริหารหน่วยงาน/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/

นักศึกษา/ศิษย์เก่า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนําข้อมูลทีผ่่านกระบวนการระดมสมอง เสนอทีป่ระชุมหน่วยงาน 

เพื่อพิจารณา /หรือนําสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน เสนอที่ประชุมหน่วยงาน เพื่อ

พิจารณา ประสานงานโดยเจ้าหน้าทีที่่รบัผิดชอบการจัดทําแผนต่างๆ ของหน่วยงาน ประมาณเดือน

กรกฎาคม – สิงหาคม 

 เมื่อข้อมูลผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระชุมหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว นําข้อมูลดังกล่าวไปจัดทําแผน

กลยุทธ์ ๔ ป ีระดับหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการประจําปรีะดับหน่วยงาน ต่อไป 

สิ่งที่ต้องควบคุม : ผู้เข้าร่วมระดมสมอง ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระชมุหน่วยงาน 

การติดตามประเมินผล : รายงานการประชุมของหน่วยงาน 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

บทที่ ๓ 

ลักษณะของกระบวนงาน 

“กระบวนการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามคาํรับรอง 

การปฏิบัติราชการ” 



ลักษณะของการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

• ระดมสมอง เพื่อเลือกกระบวนการทบทวนขอมูล เพ่ือจัดทําแผน และ กระบวนการติดตามผล

การดําเนินงานตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ 

• ระดมสมอง เพื่อพิจารณาปญหากระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ พบวา 

 -  บางหนวยงานไมมีผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ทําใหไดรับขอมูลไมถูกตอง ครบถวน 

 -  ผลการดําเนินงานไมผานการพิจารณาจากที่ประชุมหนวยงาน 

• ระดมสมอง เพ่ือปรับปรุง พัฒนา และกําหนดขอกําหนดที่สําคัญ/มาตรฐานงาน/ส่ิงที่ตอง

ควบคุมของกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

 -  มอบหมายผูรบัผิดชอบตวัช้ีวัดทีช่ดัเจน 

 -  นําผลการดําเนินงานเสนอที่ประชุมหนวยงาน เพื่อรับทราบผล และหาแนวทาง

ปรับปรุง พัฒนา 

• ระดมสมอง เพื่อเขียนคูมือการปฏิบติังาน 

 

กระบวนการปฏิบัติงานการติดตามผลการดําเนินงานตามคาํรบัรองการปฏิบัติราชการ 

 ๑. กําหนดแบบฟอรมการติดตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป และตรวจสอบขอมูลใน

แบบฟอรมการติดตามฯ 

 ๒. สงแบบฟอรมการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป ของ

แตละหนวยงาน ใหหนวยงาน 

 ๓. รวบรวมขอมลูผลการดําเนินงานรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน จากผูที่ไดรับมอบหมายตามตัวช้ีวัด 

 ๔. หนวยงานนาํเสนอผลการดําเนินงานรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน ตอที่ประชุมหนวยงาน พิจารณา 

 ๕. แจงขอเสนอแนะจากที่ประชุมใหผูที่ไดรับมอบหมายตามตัวช้ีวัดรับทราบและดําเนินการ

ตอไป 

 ๖. สงรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

หนวยงานเรียบรอยแลว ใหกองแผนงาน 

 ๗. รวบรวมผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน จากทุกหนวยงาน 

 ๘. ตรวจสอบความถกูตอง ครบถวนของขอมลูผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

จากทกุหนวยงาน



ผังลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ผังขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

 

 

 

 

๑. กองแผนงานกําหนดแบบฟอรมการติดตาม

ตัวช้ีวัดในแผนปฏิบติัราชการประจําป และเสนอ

ผูอํานวยการกองแผนงานตรวจสอบขอมลูใน

แบบฟอรมการติดตามฯ 

 

มีนาคม และกันยายน 

ของทุกป 

  

๒. กองแผนงานสงแบบฟอรมการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบติัราชการ

ประจําป ของแตละหนวยงาน ใหหนวยงาน 

 

ปลายเดือนมีนาคม 

และปลายเดือน

กันยายน ของทุกป 

  

๓. หนวยงาน รวบรวมขอมลูผลการดําเนินงานรอบ 

๖ และ ๑๒ เดือน จากผูที่ไดรับมอบหมายตาม

ตัวช้ีวัด 

 

เมษายน และตลุาคม 

ของทุกป 

  

๔. หนวยงานนาํเสนอผลการดําเนินงานรอบ ๖ และ 

๑๒ เดือน ตอที่ประชุมหนวยงาน พิจารณา 

 

เมษายน และตลุาคม 

ของทุกป 

  

๕. นําขอเสนอแนะจากที่ประชุมแจงใหผูที่ไดรับ

มอบหมายตามตัวช้ีวัดรับทราบและดําเนินการ

ตอไป 

 

 

 

 

เมษายน และตลุาคม 

ของทุกป 

จุดเริ่มตน 

กําหนดแบบฟอรม 

รวบรวมผล

การดําเนินงาน 

สงแบบฟอรม

การติดตาม 
 

นําเสนอผลการติดตาม

ในการประชมุ 

แจงผลจากที่

ประชมุให

ผูรับผิดชอบทราบ 

C 



 

ผังขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

  

๖. หนวยงานจดัทาํรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ 

และ ๑๒ เดือน ที่ผานความเหน็ชอบจากที่ประชุม

หนวยงานเรียบรอยแลว สงกองแผนงาน 

 

 

 

เมษายน และตลุาคม 

ของทุกป 

  

๗. กองแผนงานรวบรวมผลการดําเนินงานรอบ ๖ 

เดือน และ ๑๒ เดือน จากทุกหนวยงาน 

 

เมษายน และตลุาคม 

ของทุกป 

 

 

 

 

๘. กองแผนงานตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ

ขอมลูผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ 

เดือน จากทุกหนวยงาน 

 

เมษายน และตลุาคม 

ของทุกป 

 

สงผลการ

ดําเนินงาน 

รวบรวมผลการ

ดําเนินงาน 

ตรวจสอบผล

การดําเนินงาน 

สิ้นสุด 

C 



รายละเอียดการปฏิบตัิงานติดตามผลการดําเนินงานตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 

 กลุมนโยบายและแผน ไดประชุมระดมสมอง เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการ

ปฏิบตัิงานติดตามผลการดําเนินงานตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ รายละเอียดดังน้ี 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองแผนงาน กําหนดแบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยแบงแบบฟอรมการรายงานผลตัวบงช้ีเฉพาะที่

หนวยงานแตละหนวยงานรับผิดชอบ ซ่ึงจัดทําใน Microsoft Excel โดยมีหัวขอที่ระบุ ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ ๑ กําหนดแบบฟอรม 

- ลําดับตัวช้ีวัด (จัดเรียงตามเปาประสงคของสถาบัน/ช่ือตัวช้ีวัด) 

- เปาประสงคของสถาบนั/ช่ือตัวช้ีวัด 

- คาเปาหมายตวัช้ีวดัของสถาบนั 

- คาเปาหมายตัวช้ีวัดของหนวยงาน 

- ผลการดําเนินงาน 

- บรรลุ/ไมบรรลุ 

- หมายเหตุ 

- รบัผิดชอบ  

(โดยแบงเปน  

๐ คือ หนวยงานเปนผูรับผิดชอบหลักในการทําใหตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมาย 

๐๐ คือ ผูรับผิดชอบหลักระดับสถาบัน และ/หรือผูรวบรวมและเขียนรายงานตัวช้ีวัดระดับ

สถาบนั) 

(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีทั้งส้ิน ๒๔ หนวยงาน) 
  

 จากนั้น นํารางแบบฟอรมเสนอผูอํานวยการกองแผนงาน เพื่อพิจารณารูปแบบ ทั้งน้ี หากมี

ขอเสนอแนะ ตองนําแบบฟอรม (Microsoft Excel) ไปปรับปรุงและแกไขกอน 

สิ่งที่ตองควบคุม : ความถูกตอง และครบถวนของขอมูลในแบบฟอรมฯ ของแตละหนวยงานที่

มีการระบรุายละเอียดของตวัช้ีวดั คาเปาหมาย ผูรบัผิดชอบทีถ่กูตองและครบถวน  

การติดตามประเมินผล : P – M – ๐๑ แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ........ (รอบ....เดือน) ของ........(หนวยงาน)........ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนของกองแผนงาน กําหนดชวงเวลาใหหนวยงานจัดสงรายงานผล

การดําเนินงานตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ ซ่ึงมี ๒ ครั้งตอป คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 

(หลังจากไดรับบันทึกขอความประมาณ ๑๕ วันทําการ) และรางบันทึกขอความ เรื่อง รายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พรอมสงบันทึกขอความใหหนวยงาน

ข้ันตอนที่ ๒ สงแบบฟอรมการติดตาม 



(ปจจุบันมี ๙ คณะ ๑ ศูนย ๑ วิทยาลัย ๔ สํานัก ๖ กอง ๑ สํานักงาน ๑ งาน และ ๒ ศูนยศึกษาและ

พัฒนาวิชาการ) และติดตามจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

สิ่งที่ตองควบคุม :  

๑) ถูกตอง ครบถวน ตรงกันระหวางแบบฟอรมกับบันทึกนําสง 

๒) จัดสงครบถวนทุกหนวยงาน 

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบการจัดสงขอมูลใหครบถวนทุกหนวยงาน (P – M – ๐๒ 

แบบฟอรมตรวจสอบการสงรายงานผลการดําเนินงานตามตวัช้ีวดั) 

หลังจากคณะ/หนวยงาน ไดรับบันทึกจากกองแผนงานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงแบบฟอรมการติดตามผลการดําเนินงานตามตวัช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป รอบ ๖ เดือน (ตลุาคม - มีนาคม) และแบบฟอรมการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดใน

แผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ ๑๒ เดือน (ตลุาคม - กันยายน)  

ข้ันตอนที่ ๓ รวบรวมผลการดําเนินงาน 

๓.๑ เจาหนาที่ธุรการของหนวยงานรับเรื่องและนําเสนอหัวหนาสํานักงานพิจารณากอน

นาํเสนอผูบริหารหนวยงาน 

๓.๒ ผูบริหารมอบหมายใหเจาหนาทีก่ลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาทีที่ไ่ดรบัมอบหมาย

ดําเนินการ 

๓.๓ เจาหนาทีก่ลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาทีที่่ไดรับมอบหมาย จะดําเนินการสง

แบบฟอรมดังกลาวใหกบัผูรบัผิดชอบในแตละตวัช้ีวดัเพือ่รายงานผลการดําเนินงาน 

๓.๔ ผูรับผิดชอบในแตละตัวช้ีวัด รวบรวม ศึกษา กล่ันกรอง วิเคราะหและสังเคราะหขอมลูใน

ตวัช้ีวัดทีร่บัผิดชอบกอนจดัทาํผลการดําเนินงาน ลงในแบบฟอรม และสงแบบฟอรมพรอมหลักฐาน

ประกอบตัวช้ีวัดนั้นๆ ใหเจาหนาทีก่ลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาที่ทีไ่ดรบัมอบหมาย (เอกสารอางอิง 

๒ : Flowchart ตวัอยางกรณีศึกษา กระบวนการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบติัราชการ ของคณะ

พัฒนาทรัพยากรมนษุย) 

๓.๕ เจาหนาทีก่ลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาทีที่่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการรวบรวม 

ตรวจสอบ ความครบถวน ถกูตอง ของขอมลูทีไ่ดรบั และดําเนินการจดัทาํสรปุรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตวัช้ีวดัในแผนปฏิบติัราชการประจําป รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒ เดือน  

๓.๖ เจาหนาทีก่ลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาทีที่่ไดรับมอบหมาย เตรียมเอกสารนําเสนอที่

ประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานตามตวัช้ีวัดในแผนปฏิบตัริาชการประจาํป รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒ 

เดือน เพื่อปรบัปรุงแกไขใหเกิดความเหมาะสม 

สิ่งที่ตองควบคุม : ขอมลูครบถวน ถูกตอง ตามตวัช้ีวัดของหนวยงาน 

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบผลการดําเนินงานครบถวนตามระยะเวลาที่กําหนด (P – 

M – ๐๓ แบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของผลการดําเนินงาน) 



เจาหนาที่กลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย นําเสนอที่ประชุมพิจารณาผล

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒ เดือน ตอที่ประชุม

ของหนวยงานเพื่อพิจารณาปรับปรุง แกไข ใหเกิดความเหมาะสม  

ข้ันตอนที่ ๔ นาํเสนอผลการติดตามในการประชุม 

สิ่งที่ตองควบคุม : รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ 

๖ เดือน / รอบ ๑๒ เดือน เสนอตอทีป่ระชุมของหนวยงานเพือ่พิจารณา 

การติดตามประเมินผล : นําขอเสนอแนะ จากที่ประชุม แจงใหผูรับผิดชอบดําเนินการ

ปรับปรุง แกไข ใหเกิดความถูกตอง (ใช P – M – ๐๓ แบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของผลการ

ดําเนินงาน เชนเดียวกับข้ันตอนที่ ๓) 

เจาหนาที่กลุมงานแผนและพัฒนา /เจาหนาที่ที่ ไดรับมอบหมาย นําขอสรุปของผลการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒ เดือน จากมติที่ประชุม

แจงผูรับผิดชอบในแตละตัวช้ีวัดรับทราบ 

ข้ันตอนที่ ๕ แจงผลจากทีป่ระชุมใหผูรบัผิดชอบทราบ 

กรณีที่ประชุมมีมติใหขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขปรับปรุง เจาหนาที่กลุมงานแผนและ

พัฒนา/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนํามติดังกลาวไปดําเนินการปรับปรุง แกไข ใหเรียบรอย   

กรณีที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เจาหนาที่กลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

นําผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒ เดือน ไป

ดําเนินการตอไป 

สิ่งที่ตองควบคุม : เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในแตละตัวช้ีวัดรับทราบขอเสนอแนะ จากที่ประชุม 

และแกไข ปรับปรุง ใหถูกตอง ครบถวน 

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบการไดรับขอมูลที่ผานการแกไขเรียบรอยแลว (ใช P – M 

– ๐๓ แบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของผลการดําเนินงาน เชนเดียวกับข้ันตอนที่ ๓) 

เจาหนาที่กลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย จัดทําบันทึกเสนอผูบริหารเพื่อ

ลงนามการสงรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ ๖ 

เดือน/ รอบ ๑๒ เดือน ใหกองแผนงาน  อนึ่ง เจาหนาที่กลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย จะตองทําการสง File ขอมูลไปใหเจาหนาที่กองแผนงานผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส อีก

ทางหนึ่งดวย 

ข้ันตอนที่ ๖ สงผลการดําเนินงาน 

สิ่งที่ตองควบคุม :  

๑) รวบรวมผลการดําเนินงานครบถวน ถูกตอง 

๒) จดัสงผลการดําเนินภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 



การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบการสงผลการดําเนินงาน (P – M – ๐๔ แบบฟอรม

ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนของกองแผนงาน รวบรวมผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจําป รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒ เดือนจากทุกหนวยงาน เพื่อรวบรวมเปนผลการ

ดําเนินงานในระดับสถาบนั  

ข้ันตอนที่ ๗ รวบรวมผลการดําเนินงาน 

สิ่งท่ีตองควบคุม : รวบรวมผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากทุก

หนวยงานใหครบถวน 

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบหนวยงานที่จัดสงรายงานผลการดําเนินงานระดับ

หนวยงาน (ใช P – M – ๐๔ แบบฟอรมตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน เชนเดียวกับข้ันตอนที่ 

๖) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนของกองแผนงาน ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจําป รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒ เดือน จากทุกหนวยงาน เพื่อใหมีความถูกตอง 

ครบถวน ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ ๘ ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

- เปาประสงคของสถาบนั/ช่ือตัวช้ีวัด 

- คาเปาหมายตวัช้ีวดัของสถาบนั 

- คาเปาหมายตัวช้ีวัดของหนวยงาน 

- ผลการดําเนินงาน 

- บรรลุ/ไมบรรลุ 

- หมายเหตุ 

สิ่งท่ีตองควบคุม : รายงานผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานถูกตอง ครบถวนตาม

แบบฟอรมที่กําหนด  

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานใหมีความ

สมบูรณ (ใช P – M – ๐๔ แบบฟอรมตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน เชนเดียวกับข้ันตอนที่ ๖) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๔ 

เอกสารอ้างอิง 



Yes

ทบทวน
ปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน

  - นโยบายสภาพัฒฯ     - นโยบายสภาสถาบันฯ

  - แผนบริหารราชการแผนดิน     - ปรัชญา

  - แผน 4 ป ศธ.     - ปณิธาน

  - แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)   - พระราชบัญญัติสถาบัน

  - แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)   - กลุม ง. เนนวิจัยและผลิตบัณฑิต ป.เอก

  - สถานการณโลกทางดานการศึกษา   - แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป สพบ. พ.ศ. 2551 – 2565

  - SWOT

  - ผลสํารวจความตองการของ Stakeholder

  - ขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานปที่ผานมา

Flowchart กระบวนการพัฒนาแผน

จัดทํา (ราง) แผนกลยุทธ 4 ป
  - ปรัชญา - ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน

  - ปณิธาน - NIDA Strategic Map

  - วิสัยทัศน - เปาประสงค ผลผลิต 

  - พันธกิจ - กลยุทธ  แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ

  - คานิยมรวม - ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตัวชี้วัด  

ทบทวน (หนวยงาน)
 - นโยบายสภาสถาบันฯ

 - ปรัชญา  ปณิธาน

 - พระราชบัญญัติสถาบัน

 - กลุม ง. เนนวิจัยและผลิตบัณฑิต ป.เอก

- แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป สพบ. พ.ศ. 2551 – 2565

พิจารณารางแผนฯ

- ทคอ. การวางแผนและประเมินผล 

- ทคอ. สถาบันฯ 

- สภาสถาบันฯ 

No

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถายทอดแผนกลยุทธของสถาบันสูระดับหนวยงาน 

และการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน”

Yes

 

 

 

เกณฑ 2 ถายทอด

 

เกณฑ 1 

จัดทํา

แผนฯ 

เอกสารอางอิง ๑ 



Flowchart กระบวนการพัฒนาแผน

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป
  - แผนกลยุทธ 4 ป

  - ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก และรอบสอง

  - ขอเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินตนเอง (SAR ระดับสถาบัน) 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
  - ปรัชญา - ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน

  - ปณิธาน - เปาประสงค NIDA Strategic Map กลยุทธ และผลผลิต 

  - วิสัยทัศน - ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน และคาเปาหมายตัวชี้วัด  

  - พันธกิจ - แผนงาน/โครงการ  งบประมาณ และผูรับผิดชอบ

  - คานิยมรวม - ปฎิทินการดําเนินงาน

คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ

จัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน
  -  ตัวชี้วัด 

  - คาเปาหมายตัวชี้วัด

ลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน
  -  อธิการบดี

  - ผูบริหารของหนวยงาน

ติดตามผลการดําเนินงาน
  -  แผนกลยุทธ 4 ป (12 เดือน)

  - แผนปฏิบัติราชการประจําป (6 เดือน/12 เดือน)

เผยแพรแผนกลยุทธ 4 ป
  - ทคอ. การวางแผนและประเมินผล - ทคอ. สถาบันฯ

  - ที่ประชุมสภาสถาบัน - ระบบ ICS 

  - จัดพิมพเปนเลมแจกทุกหนวยงานภายในสถาบัน 

 (ตอ) 

  

เกณฑ 2 ถายทอด

 

เกณฑ 3 แปลงแผน

 

เกณฑ 4 ตัวชี้วัด 

เกณฑ 5 ดําเนินงาน  

เกณฑ 6 - 7 ติดตาม 

ติดตามตัวช้ีวดัในแผนฯ 

ติดตามโครงการในแผน

 

เอกสารอางอิง ๑ 



 

Flowchart กระบวนการพัฒนาแผน

พิจารณารายงาน

 - ทคอ. การวางแผนและประเมินผล

- ทคอ. สถาบันฯ 

- สภาสถาบันฯ  

ปรับปรุงแผนกลยุทธ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป

ติดตามผลการดําเนินงาน (หนวยงาน)
  -  แผนกลยุทธ 4 ป (12 เดือน)

  - แผนปฏิบัติราชการประจําป (6 เดือน/12 เดือน)

Yes

No

 (ตอ) 

 

เกณฑ 8 ปรับปรุงแผนฯ 

เอกสารอางอิง ๑ 



Flowchart ตัวอยา่งกรณีศึกษา  

กระบวนการดําเนินงานตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
          

               เริ่มตน้ 

 

   รับบันทึกจากกองแผนงาน 

 

                               นัดประชุมคณะกรรมการ 

 

          ประชุมหารือ 

        พจิารณาตัวชี้วัด 

 

 กําหนดผูร้ับผดิชอบตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

   แจ้งผูเ้กี่ยวข้องรับทราบ 

 

ผูร้ับผดิชอบตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

      ติดตามรายงานผลรอบ 6 เดือน 12 เดือน 

 

 

หมายเหตุ : กระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง คือ กระบวนการติดตามรายงานผล รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน 

 

C 

แบบฟอร์มคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

ที่มีผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด 

เอกสารอ้างอิง ๒ 



 

Flowchart ตัวอยา่งกรณีศึกษา  

กระบวนการดําเนินงานตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

 

 

 

 

          เสนอท่ีประชุม 

            พจิารณา 

 

  ส่งรายงานให้กองแผนงาน 

 

  สิ้นสุด 

 
 

 

หมายเหตุ : กระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง คือ กระบวนการติดตามรายงานผล รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
รอบ 6 เดือน 12 เดือน  

C 

เอกสารอ้างอิง ๒ 
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