คู่มือการปฏิบัติงาน
๑. กระบวนการทบทวนข้อมูล
เพื่อจัดทําแผน
๒. กระบวนการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

กลุ่มนโยบายและแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คํานํา

สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ มี ความมุ่งมั่ น ในการพัฒ นากระบวนการปฏิ บั ติ ง านใน
ระบบงานหลักของสถาบัน (NIDA Performance Improvement) ได้แก่ การศึกษา นโยบายและแผน
การเงินและพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและรับผิดชอบต่อ
สังคม การติดตามกํากับและตรวจสอบ และการบริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ในรูปแบบ
ของคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ที่ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการทํ า งาน ในระบบงานต่ า งๆ เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง และสนับสนุนสถาบันเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศในระดับสากล ต่อไป
กลุ่มนโยบายและแผนของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านนโยบายและแผน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และคณะ/สํานักต่างๆ
มีการดําเนินภารกิจตามนโยบายดังกล่าวของสถาบัน โดยขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบการจัด
ประชุมระดมสมอง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ทั้งใน
หน่ ว ยงานส่ ว นกลางและคณะ/สํ า นั ก ทั้ ง นี้ ได้ จั ด ประชุ ม ระดมสมองในการคั ด เลื อ กและพั ฒ นา
กระบวนงานของด้านนโยบายและแผน จํานวน ๒ กระบวนงานได้แก่ ๑) กระบวนการทบทวนข้อมูลเพื่อ
จัดทําแผนกลยุทธ์ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒) กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสถาบันได้อย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน จํานวน ๘ ครั้ง โดยคู่มือจะมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ทั้ง
มุมมองจากระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน นอกจากนี้ ในส่วนของภาคผนวกยังแสดงตัวอย่างการ
ดําเนินงานจริงของหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานด้วย
ผู้จัดทําขอขอบคุณสถาบันที่ส่งเสริมการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ และ
สามารถนําไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้

กลุ่มนโยบายและแผน
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ ๑ บทนํา
- ความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตการศึกษา
- คําจํากัดความ
บทที่ ๒ ลักษณะของกระบวนงาน “กระบวนการทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์
4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี”
- ลักษณะของการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน
- กระบวนการปฏิบตั ิงานการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน
- ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน
- รายละเอียดการปฏิบตั ิงานการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน
บทที่ ๓ ลักษณะของกระบวนงาน “กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ”
- ลักษณะของการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
- กระบวนการปฏิบตั ิงานการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
- ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
- รายละเอียดการปฏิบตั ิงานการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
บทที่ ๔ เอกสารอ้างอิง
- เอกสารอ้างอิง ๑: Flowchart กระบวนการพัฒนาแผน
- เอกสารอ้างอิง ๒: Flowchart ตัวอย่างกรณีศึกษา กระบวนการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ ๔ เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

หน้า
ก
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จ
๑
๒
๓
๓
๔
๖
๗
๗
๘
๑๐
๒๙
๓๐
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๓๑
๓๓
๓๗
๓๘
๔๑

สารบัญ
หน้า

เรื่อง
- เอกสารอ้างอิง ๓: ตารางแสดงรายการชื่อเอกสารทีใ่ ช้ประกอบในกระบวนงาน
และตัวอย่างเอกสาร
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)
 ข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
 จุดเด่นของสถาบัน คือ กลุ่ม ง สถาบันทีเ่ น้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก (รายงานการ
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วาระที่ ๔.๒)
 ทบทวนแผนงาน/โครงการของสถาบัน และหน่วยงาน จากโครงการใน
แผนปฏิบตั ิราชการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
 นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศสภาสถาบัน
เรื่อง นโยบายสภาสถาบัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔
 ผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบันปีการศึกษา
๒๕๕๓
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (SWOT
Analysis)
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใช้
ข้อมูลการดําเนินงานปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘
 แผนกลยุทธ์ ๔ ปี
 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
 แผนปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
 แผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๖๕
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๖๖
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สารบัญ
เรื่อง
บทที่ ๔ เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๓๗ ก วันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๔๓)
 อัตลักษณ์ของสถาบัน (ปัจจุบัน “บัณฑิตมีภาวะผู้นํา มีความรู้คู่
คุณธรรม”) (รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔(พิเศษ)
วาระที่ ๕.๔)
 เอกลักษณ์ของสถาบัน (ปัจจุบนั “สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่
เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Excellent Facilities)”)
(รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔(พิเศษ) วาระที่ ๕.๔)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก: แบบฟอร์มต่างๆ
 P – R – ๐๑ : แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลภายนอกและภายในสถาบัน
 P – R – ๐๒ : แบบฟอร์มตรวจสอบผู้เข้าร่วมระดมสมอง
 P – R – ๐๓ : แบบฟอร์มตรวจสอบการส่งข้อมูลให้หน่วยงาน
 P – R – ๐๔ : แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลระดับหน่วยงาน
 P – M – ๐๑ : แบบฟอร์มติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ
 P – M – ๐๒ : แบบฟอร์มตรวจสอบการส่งรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด
 P – M – ๐๓ : แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของผลการดําเนินงาน
 P – M – ๐๔ : แบบฟอร์มตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน
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กิตติกรรมประกาศ
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน “กระบวนการทบทวนข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี” และ “กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ” ของกลุ่มนโยบายและแผนฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลจาก
หลายส่วนด้วยกัน ส่วนแรกขอขอบพระคุณผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มอบ
นโยบาย โครงการดี ๆ เพื่ อ พั ฒ นาระบบงานด้ า นต่ า งๆ ภายในสถาบั น โดยมี ผ ลลั พ ธ์ ข อง
โครงการเป็นการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติของแต่ละกลุ่ม
งาน รวมทั้งงานด้านนโยบายและแผนที่มีกระบวนการหลายขั้นตอนด้วย เพื่อให้ประชาคมชาว
นิ ด้ า และผู้ ที่ ส นใจสามารถนํ า คู่ มื อ ดั ง กล่ า วไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพต่อไป ส่วนที่สองขอขอบคุณทุกท่านในกลุ่มนโยบายและแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้อํานวยการกองแผนงาน ประธานของกลุ่ม สําหรับคําปรึกษาแนะนํา ตรวจทาน และแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ผู้เขียนหลัก ๒ ท่าน คือ คุณสุพัตรา อังคาสัย
และคุณวรรณวิสาข์ สมวัฒน์ ทีมงานบรรณาธิการในการรวมเล่มคู่มือฉบับนี้ ประกอบไปด้วย
คุณณัฐชา แซงวงศ์ คุณอัญญา นิ่มสุข คุณศิริพรรณ ไชยรัตน์ คุณวฤษสพร วิริยะประสาท
คุณสงคราม ไชยแก้ว คุณพิริยา วชิรานุภาพ และคุณรัชนีกร วิสุทธินันท์ สุดท้ายขอขอบคุณ
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่านที่เหลือในกลุ่มนโยบายละแผน ที่แวะเวียนกันมาร่วมประชุมระดม
สมองเพื่อจัดทําคู่มือให้บรรลุผลสําเร็จไปด้วยดี

กลุ่มนโยบายและแผน

บทที่ ๑
บทนํา

๑. ความเป็นมา
กลุ่มนโยบายและแผนของสถาบัน ประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจด้านนโยบายและแผน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลาง และคณะ/สํานัก ซึ่งส่วนใหญ่
ได้ดําเนินภารกิจในด้านแผนงานต่างๆ ของสถาบัน โดยกระบวนการจัดทําแผนเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๑๗ ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน ๖๐ วัน โดยต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป นอกจากนั้น คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕
ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ –
๒๕๕๔) เกณฑ์มาตรฐาน ๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา และเกณฑ์มาตรฐาน ๗. มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณา
สถาบันมีกระบวนการจัดทําแผน อย่างเป็นระบบครบวงจร ดังนี้
๑) การทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน
๒) จัดทํา (ร่าง) แผน
๓) เสนอทีป่ ระชุมต่างๆ ตามลําดับ (ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ทคอ. สถาบัน และ
สภาสถาบัน) เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผน
๔) ถ่ายทอดแผน ลงสู่การปฏิบตั ิ (อบรม/เผยแพร่/คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ระดับ
หน่วยงาน)
๕) ติดตามผลการดําเนินงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น
๕.๑ ติดตามตัวชี้วัดในแผน
๕.๒ ติดตามโครงการในแผน
๖) ประเมินผลการดําเนินงาน
๗) เสนอที่ประชุมต่างๆ ตามลําดับ (ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ทคอ. สถาบัน และ
สภาสถาบัน) เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
๘) นําข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแผน
รายละเอียดกระบวนการจัดทําแผน (เอกสารอ้างอิง ๑ Flow กระบวนการพัฒนาแผน)

จากกระบวนการจัดทําแผนข้างต้น กลุ่มนโยบายและแผนได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะนํา
กระบวนการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน และกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ มาปรับปรุง พัฒนากระบวนงาน เนื่องจากกระบวนการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน เป็น
กระบวนการแรกที่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในบริบทภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งเป็นการนําข้อมูล
เชิงนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และกระบวนการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการที่ทําให้ทราบความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่กําหนดหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ขั บ เคลื่ อ นให้ ภ ารกิ จ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ กํ า หนด ดั ง นั้ น กลุ่ ม นโยบายและแผนจึ ง ร่ ว มกั น นํ า ๒
กระบวนงานนี้มาปรับปรุง พัฒนา และจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการทบทวนข้อมูล เพื่อ
จัดทําแผน” และ “กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ”
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการทบทวนข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ๔ ปี แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี และ
กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทําให้
สามารถปฏิบัติและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
๒. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน ช่ ว ยลดข้ อ ผิ ด พลาดในการปฏิ บั ติ ง าน และเป็ น การ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
๓. เพื่อให้บุคลากรที่มีความสนใจสามารถนําคู่มือการปฏิบัติงานนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเองให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป
๓. ขอบข่ายของคู่มือ
กลุ่มนโยบายและแผนของสถาบันซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในกองแผนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทําแผนงานด้านต่างๆ ทั้งนี้การจัดทําแผนจะต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนหรือประกอบมากมายหลายมิติ
ขอบข่ายของกระบวนงานที่คัดเลือกสําหรับจัดทําคู่มือเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานนั้นจะครอบคลุม
ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบันตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระยะเวลาในการดําเนินงาน

๑.๓ คําจํากัดความ
ทคอ. ชื่อย่อที่ประชุมต่างๆ ของสถาบัน ย่อมาจากที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก ซึ่งสถาบัน
จําแนกตามภารกิจด้านต่างๆ ที่จะเข้าประชุม ดังนี้
ทคอ. การวางแผนและประเมินผล
ทคอ. ด้านการบริหาร
ทคอ. การศึกษา
วิพากษ์หลักสูตร หมายถึง การพิจารณาตัดสินเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเป็นการปรับปรุง
พัฒนาเนื้อหา สาระของหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษา ทั้งนี้ จะ
ดําเนินการในทุกๆ ๕ ปี ตามเกณฑ์ของ สกอ.(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
SWOT Matrix หมายถึง การนําปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสถาบัน ประกอบด้วย
สภาพแวดล้ อ มภายในและสภาพแวดล้ อ มภายนอกสถาบั น มาวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละ
ปัจจัยและนําผลการวิเคราะห์มานําเสนอทางเลือก ๔ แนวทาง คือ
 แนวทางเชิงรุก (SO)
 แนวทางสร้างพันธมิตร (ST)
 แนวทางพัฒนาภายใน (WO)
 แนวทางปรับเปลี่ยนภายใน (WT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) หมายถึง บุคคล/กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกที่
อาจจะมีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ใน
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
การปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดขึ้น ซึ่งสื่อถึงเป้าหมายในการดําเนินงานที่สําคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างความชัดเจนใน
การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยในบริบทของสถาบันได้ดําเนินการกําหนด
ตัวชี้วัดลงไปในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานดําเนินการโดยมีการลงนามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการร่วมกัน

คํารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง การทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบัน (อธิการบดี) กับผู้บริหารระดับคณะ/สํานัก/ศูนย์/กอง/สํานักงาน (คณบดี/ผู้อํานวยการ) เพื่อเป็น
พันธสัญญาในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน ให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กําหนดมไว้ตามคํา
รับรองฯ
แผนกลยุทธ์ ๔ ปี หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนาระยะกลาง (๔ ปี) ของสถาบัน ให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจน ตอบสนองภารกิจของสถาบัน และชี้นําทิศทางเป้าหมายการพัฒนาสถาบัน ซึ่งเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก
แผนปฏิบัติราชการประจําปี หมายถึง การจัดทําแผนประจําปีของสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่นๆของรัฐดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน

บทที่ ๒
ลักษณะของกระบวนงาน
“กระบวนการทบทวนข้อมูล
เพื่อจัดทําแผน”

ลักษณะของการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน
• ระดมสมอง เพื่อเลือกกระบวนการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน และ กระบวนการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
• ระดมสมอง เพื่อพิจารณาปัญหากระบวนการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน พบว่า
- ข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วน ไม่ทันสมัยเท่าทีควร
- ประชาคมยังไม่มีส่วนร่วม
• ระดมสมอง เพื่อปรับปรุง พัฒนา และกําหนดข้อกําหนดที่สําคัญ/มาตรฐานงาน/สิ่งที่ต้องควบคุม
ของกระบวนการทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผนฯ ดังนี้
- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และตอบสนองความต้องการ
- ประชาคมมีส่วนร่วม (ผู้บริหารของสถาบัน ผู้บริหารคณะ/สํานัก/ศูนย์/กอง/สํานักงาน
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
• ระดมสมอง เพื่อเขียนคู่มือการปฏิบตั ิงาน
กระบวนการปฏิบัติงานทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน
๑. รวบรวมข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor)
๒. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูลภายใน
สถาบัน (Internal Factor)
๓. จัดประชุมระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลภายนอก
สถาบัน (External Factor) และข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor)
๔. เสนอที่ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ที่ประชุม ทคอ. สถาบัน และที่ประชุมสภา
สถาบัน พิจารณา
๕. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาสถาบัน
๖. ส่งสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน
๗. ศึกษาสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน
๘. ประชุมระดมสมอง หรือนําสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน เสนอที่ประชุม
หน่วยงาน เพื่อพิจารณา

ผังลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานทบทวนข้อมูล เพือ่ จัดทําแผน
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระดับสถาบัน
ระดับหน่วยงาน

ระยะเวลา

จุดเริ่มต้น
๑. รวบรวมข้อมูล

๒. ศึกษาข้อมูล

๓. ระดมสมอง

๔. เสนอที่ประชุม

๕. สรุปรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับสถาบัน
ระดับสถาบัน
ประกอบการ
จัดทําแผนฯ

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ (กอง
แผนงาน) รวบรวมข้อมูลภายนอกสถาบัน (External
Factor) และข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor)
๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ (กอง
แผนงาน) ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูล
ภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูล
ภายในสถาบัน (Internal Factor)
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ (กอง
แผนงาน) ดําเนินการจัดประชุมระดมสมอง เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เกี่ยวกับ
ข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูล
ภายในสถาบัน (Internal Factor) ผู้ร่วมระดมสมอง
ประกอบด้วย ผู้บริหารของสถาบัน ผู้บริหารคณะ/
สํานัก/ศูนย์/กอง/สํานักงาน อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ (กอง
แผนงาน) ดําเนินการสรุปรายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูลระดับสถาบันที่ผ่านการระดมสมอง เสนอที่
ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ที่ประชุม
ทคอ. สถาบัน และทีป่ ระชุมสภาสถาบัน พิจารณา
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ (กอง
แผนงาน) นําสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับสถาบัน ที่ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
สภาสถาบัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(นักศึกษา และผู้รับบริการ)
- ระดับสถาบัน นําไปใช้ประกอบการจัดทําแผน
กลยุทธ์ ๔ ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี

เดือนตุลาคม
- เดือน
ธันวาคม
เดือนธันวาคม
- เดือน
มกราคม
เดือน
กุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม

เดือน
เมษายน เดือน
พฤษภาคม
เดือน
มิถุนายน

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระดับสถาบัน
ระดับหน่วยงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ กอง
แผนงาน ส่งสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับสถาบัน ที่ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
สภาสถาบัน ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน

๖. ส่งสรุปรายงาน
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลระดับสถาบัน

๗. เจ้าหน้าทีท่ ี่รบั ผิดชอบการจัดทําแผนต่างๆ ของ
๗. ศึกษาสรุป หน่วยงาน ศึกษาสรุปรายงานผลการวิเคราะห์
รายงานผลการ ข้อมูลระดับสถาบัน และข้อมูลต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับ
วิเคราะห์ข้อมูล ภารกิจของหน่วยงาน เช่น
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับสถาบัน
(ระดับคณะ) และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(ระดับคณะ) หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ระดับหน่วยงานตามภารกิจ)
- สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร (ระดับคณะ)

๘. ระดมสมอง/
เสนอที่ประชุม

สิ้นสุด

๘. เจ้าหน้าทีท่ ี่รบั ผิดชอบการจัดทําแผนต่างๆ ของ
หน่วยงาน จัดประชุมระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ผู้ร่วมระดม
สมอง ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน/อาจารย์/
เจ้าหน้าที่/นักศึกษา/ศิษย์เก่า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และนําข้อมูลที่ผ่านกระบวนการระดมสมอง เสนอ
ที่ประชุมหน่วยงาน เพื่อพิจารณา /หรือนําสรุป
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน เสนอ
ที่ประชุมหน่วยงาน เพื่อพิจารณา

ระยะเวลา
เดือน
มิถุนายน

เดือน
มิถุนายน –
เดือน
กรกฎาคม

เดือน
กรกฎาคม –
เดือน
สิงหาคม

รายละเอียดการปฏิบัติงานทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน
กลุ่มนโยบายและแผน ได้ประชุมระดมสมอง เพื่อหาทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทําแผน รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมข้อมูล
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลโดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ประมาณเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม ซึ่งรวบรวมข้อมูลทั้งภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูลภายในสถาบัน
(Internal Factor)
ข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) ประกอบด้วย
๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ......... (ปัจจุบันฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) 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. ๒๕๕๕๒๕๕๙)
แหล่ ง ข้ อ มู ล จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ
http://www.mua.go.th
๖) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่.............. (ปัจจุบันฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) 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
สภาสถาบั น ณ วั น ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔) แหล่ ง ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม งานสภาสถาบั น กองกลาง หรื อ
http://ics.nida.ac.th/files/เอกสารส่วนรวม-กลุ่มงานสภาสถาบัน/ประกาศ/ประกาศฯ นโยบายสภาสถาบัน
๒) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (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 สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก แหล่งข้อมูลจากรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ วาระ ๔.๒ การเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษารอบสาม
๕) อัตลักษณ์ของสถาบัน (ปัจจุบัน “บัณฑิตมีภาวะผู้นํา มีความรู้คู่คุณธรรม”) แหล่งข้อมูลจาก
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (พิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วาระ ๕.๔ เรื่อง การกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้จุดเน้น จุดเด่น สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
๖) เอกลักษณ์ของสถาบัน (ปัจจุบัน “สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Excellent Facilities)”) แหล่งข้อมูลจากรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (พิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วาระ ๕.๔ เรื่อง การกําหนดตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้จุดเน้น จุดเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
๗) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (ปัจจุบัน รอบสอง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใช้ข้อมูลการ
ดําเนินงานปี 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) แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)
๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ .........

๖) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่..............
ข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) ที่ต้องมี คือ
๑) นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓) แผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕
๔) จุด เด่ น ของสถาบั น คื อ กลุ่ ม ง สถาบั น ที่ เ น้ น การวิ จัย ขั้ น สูง และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
๕) อัตลักษณ์ของสถาบัน
๖) เอกลักษณ์ของสถาบัน
๗) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
๘) ผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
๙) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (SWOT Analysis)
๑๐) ข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
๑๑) ทบทวนแผนงาน/โครงการของสถาบัน และหน่วยงาน
การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบรายการ (Check-list) หากสามารถหาข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูลได้ตามรายการที่กําหนด ให้ทําเครื่องหมายถูก  ในช่องว่างที่ดําเนินการแล้ว พร้อมระบุประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน และไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้ทําเครื่องหมายถูก  ในช่องว่างที่ไม่ดําเนินการ พร้อม
ระบุเหตุผล (P – R – ๐๑ แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลภายนอกและภายในสถาบัน)
ขั้นตอนที่ 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. ๒๕๕๕๒๕๕๙) เป็นกรอบกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย ซึ่งมีเนื้อหาสาระสําคัญ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ : การประเมินสถานการณ์ของประเทศ
ส่วนที่ ๒ : วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
ประกอบด้วย
- ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
- ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
- ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ ๔ : การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบตั ิ
สถาบันมีภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน
๒) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ............. (ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) มีเนื้อหาสาระสําคัญประกอบด้วยสี่ส่วน ได้แก่
ส่วนที่หนึ่ง แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ วิสัยทัศน์ของรัฐบาล และกรอบการดําเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล
ส่วนที่สอง แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของนโยบายเร่งด่วนที่
จะเริ่มดําเนินการในปีแรก (ปี ๒๕๕๕) เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การแก้ไขปัญหายา
เสพติด การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน การสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และแนวทางการ
บริหารราชการแผ่นดินที่จะดําเนินการในระยะ ๔ ปีของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ประกอบด้วย
- นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
- นโยบายที่ ๓ นโยบายเศรษฐกิจ
- นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
- นโยบายที่ ๕ นโยบายทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นโยบายที่ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
- นโยบายที่ ๗ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- นโยบายที่ ๘ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ส่วนที่สาม กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบตั ิ อันประกอบด้วยการ
มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ประมาณการรายได้และรายจ่ายตามนโยบาย และแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
ส่วนที่สี่ แผนงาน/ โครงการทีม่ ีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาลทั้งทีต่ ้องเร่งดําเนินการ
ในปี ๒๕๕๕ และที่จะดําเนินการในช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ส่วนราชการต่างๆ จะต้องนําแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบตั ิ
ราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ ในการกําหนดเป็นรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการในแต่ละปี เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี

สถาบันมีภารกิจสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นโยบายที่
๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ ๔.๑ นโยบายการศึกษา
๓) แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบนั พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพือ่ แสดงให้เห็นภารกิจหรือ
แนวทางการดําเนินงานภาพรวมในช่วง ๔ ปีข้างหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ ทีต่ อบสนองเป้าหมายของ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินที่กําหนดไว้ โดยแผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี ฉบับดังกล่าว มีวิสัยทัศน์ คือ
“กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ สร้างความเป็นอยูท่ ี่ดี สร้างความมัง่ คั่งทางด้านเศรษฐกิจและ
ความมัน่ คงทางสังคมให้กบั ประเทศ ด้วยฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก
๒. การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์
๔. การพัฒนาครูท้งั ระบบ
๕. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
๖. การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้
๗. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
๘. การส่งเสริมการมีงานทํา
๙. การบริหารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันมีภารกิจสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. การปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน/ ประชาคมโลก ๒. การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ ๕. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๖. การ
วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ๗. การเพิม่ โอกาสทางการศึกษา และ๘. การส่งเสริมการมีงานทํา
๔) กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของ “คน” และการให้ความสําคัญต่อการศึกษาในฐานะที่เป็นกลไกการพัฒนาคนที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดทํากรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) โดยมุ่งหวังจะให้เป็นแผนรุกไปสู่อนาคต ชี้นํา
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว และใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานต่อไป ซึ่งทิศทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) ซึ่งมีสาระหลัก ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศ และอุดมศึกษา มี ๗
ประเด็น ประกอบด้วย ๑) ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ๒) พลังงานและสิ่งแวดล้อม 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) รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่นๆ 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. ๒๕๕๑๒๕๖๕) เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือข่าย
อุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
สถาบันได้เห็นความสําคัญและความจําเป็นในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา จึงได้นํา
แนวคิดเรื่องการวางแผนพัฒนาสถาบันระยะยาว และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาระยะ
ยาว ๑๕ ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕
๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ......... (ปัจจุบันฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (กกอ.) อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ร่ า งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งแผนดังกล่าว คือ แผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา วิจัย คุณภาพบัณฑิตและภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตในอนาคต รวมถึงเน้น
กระบวนการสร้างมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาหลักๆ ของประเทศได้
และเน้นการปรับตัวของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมนานาชาติ
โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ TQF ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษามากที่สุด
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๕๙ “อุดมศึกษาไทย เป็นแหล่งความรู้ทีต่ อบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติ และชี้นํา
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิน่ ไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน โดยผลิต
บัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดงาน สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเอง
และเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นใช้กลยุทธ์
ผ่านการนําองค์กรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และเป็นวิชาชีพที่ยอมรับของสังคม”
ยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เปลี่ยนระบบการนําองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม : บริหาร
จัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นผู้นําด้านอุดมศึกษา และสามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเอกภาพและคุณภาพของข้อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย์สารสนเทศ
อุดมศึกษาแห่งชาติ : สร้างหน่วยงานหลักในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาให้เป็นแหล่งรวม
องค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการ และใช้วางแผนกําลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษา โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบการรับนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกวัย : ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ทัศนคติและค่านิยม ด้านการศึกษาของคนไทย โดยเริ่มต้นจากการสร้างระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก ที่
สอดคล้องกับความปรารถนา พรสวรรค์และศักยภาพของผู้เรียน ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษา ที่ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนากําลังคนของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ : พัฒนาอาจารย์ให้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูเป็นต้นแบบของผู้มีคุณธรรมนําความรู้ เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับใน
สังคม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ เข้าสู่การ
เป็นอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด : เปลี่ยนกระบวนทัศน์การ
เรียนรู้ของบัณฑิต เปลี่ยนกระบวนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้ เปลี่ยนจากการท่องจําเป็นการคิด
วิเคราะห์ เพื่อให้บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่งความดี โดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เพื่อตนเองและสังคมโดยมีการติดตามประเมินคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่
ตลาดงานเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานในสังคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ นําประเทศพ้นวิกฤตและชี้นําการพัฒนา ด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ :
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยให้ความสําคัญในเชิงบูรณาการ ที่แก้ไขปัญหาเร่งด่วน รวมทั้งชี้นํา
และตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนวิจัย
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน : ให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดํารง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลก
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา : ประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาให้ มี ม าตรฐานและสอดคล้ อ งตามความเป็ น เลิ ศ ในแต่ ล ะกลุ่ ม สถาบั น
เพื่ อ พั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาให้ม่งุ สู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
๖) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่.............. (ปัจจุบันฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) มีเนื้อหาสาระสําคัญประกอบด้วย
- หลักการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙)

- กระบวนการการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙)
- สาระสําคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) ได้แก่
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทาง
สังคม
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การอนุรกั ษ์ เสริมสร้างและพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนา
นวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๕ การปฏิรปู ระบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีทีเ่ หมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
- กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น
- งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับ
ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
- ดัชนีชี้วัดทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
- การบริหารยุทธศาสตร์การวิจัย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
- สรุปนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๗) สถานการณ์โลกทางด้านการศึกษา เช่น การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปฏิญญาชะอํา - หัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุ
ประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน สาระสําคัญของปฏิญญา ได้แก่ ๑. บทบาทของภาคการศึกษาใน
เสาการเมืองและความมัน่ คง ๒. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจ ๓. บทบาทของภาคการศึกษา
ในเสาสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น
ข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) ซึ่งประกอบด้วย
๑) นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปัจจุบนั ประกาศสภาสถาบัน เรื่อง นโยบาย
สภาสถาบัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔) มีเนื้อหาสาระ ๗ ด้าน ประกอบด้วย
๑. ด้านการพัฒนาอาจารย์/ผู้บริหาร

๒. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๓. ด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม
๔. ด้านการวิจัย
๕. ด้านบริหารจัดการ
๖. ด้านเครือข่ายและศิษย์เก่า
๗. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถาบันมีแนวทางในการดําเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
๒) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๓๗ ก วันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๔๓) ให้จัดตั้งสถาบันวิชาการชั้นสูงขึ้นเรียกว่า “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการบริหารและการพัฒนา ทําการวิจัยส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
๓) แผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕ จัดทํา
เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และเป็นกรอบแนวทางไปสู่การปฏิบตั ิงานซึ่งสามารถตอบสนอง
ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม การดําเนินการดังกล่าวเริม่ จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกสถาบัน โดยการประชุมพิจารณาร่วมกัน เสนอทีป่ ระชุม ทคอ.
การวางแผนและประเมินผล ที่ประชุม ทคอ. สถาบัน และที่ประชุมสภาสถาบัน อนุมัติแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- ปรัชญา คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” หรือ “WISDOM for Change”
- ปณิธาน สถาบันน้อมนําพระบรมราโชวาท มาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน ดังนี้
...ท่านทั้งหลายที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้
ความสามารถสูง จึงเป็นทีห่ วังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด
สติปัญญา และความสามารถ ในอันทีจ่ ะนําพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมัน่ คง และสมบูรณ์พูนสุข
ขอให้ท่านรับหน้าที่อนั มีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิใ์ จ แล้วร่วมกันปฏิบตั ิหน้าที่น้อยใหญ่ให้
ลุล่วงไป ด้วยความขยันหมัน่ เพียรและด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน...
- ค่านิยมร่วม คือ WISDOM ที่มีความหมายมากกว่าคําแปลปกติโดยทั่วไป ว่า “ปัญญา”
ทั้งนี้ เพราะ WISDOM เป็นคําย่อมาจากพยัญชนะตัวแรกของค่านิยมร่วมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ๖ ค่านิยมร่วมกัน ดังนี้
W เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “World Class” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความ
มุ่งมั่นของประชาคมนิด้าที่ต้องการพัฒนาสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก
I เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Innovation” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่น
ของประชาคมนิด้าที่ม่งุ มั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสังคมไทย

S เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Social Responsibility” ซึ่งสื่อความหมายถึง
ความมุ่งมั่นของประชาคมนิด้าที่ให้ความสําคัญในการมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
D เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Discipline” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่น
ของประชาคมนิด้าที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย
O เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Open-mindedness” ซึ่งสื่อความหมายถึง
ความมุ่งมั่นของประชาคมนิด้าที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตใจเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
M เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Morality” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่น
ของประชาคมนิด้าที่ต้องการให้ทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
- วิสัยทัศน์ คือ
“สถาบันชั้นนําแห่งชาติที่สร้างผู้นําและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับสากล”
- พันธกิจ คือ
๑. สร้างผู้นําที่มปี ัญญาคู่คณ
ุ ธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
๒. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
๓. สร้างงานบริการวิชาการทีม่ ีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
๔. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสํานึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็ง
ของศิลปวัฒนธรรมไทย
๕. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการ
พัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
๖. สร้างประโยชน์ให้กบั สังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
โดยสรุปพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คือ การมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นํา พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจยั และให้บริการวิชาการ ด้านการ
บริหารการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ๘ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีขีด
ความสามารถ (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบันให้เอื้อต่อ
การปฏิบตั ิภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้ง
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร
งานวิจยั และการบริการวิชาการทีม่ ีความโดดเด่น และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พฒ
ั นาวิชาการต่างๆ
ของสถาบัน
- กําหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การดําเนินการบรรลุผลตามที่ต้งั จุดมุ่งหมายไว้
๔) จุดเด่นของสถาบัน คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ซึ่งกลุ่ม ง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการทําวิทยานิพนธ์และการวิจัย รวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก
สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
อุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้าง องค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
๕) อั ต ลั ก ษณ์ ของสถาบัน
คือ “บั ณ ฑิ ต มี ภ าวะผู้นํา มี ความรู้ คู่คุณ ธรรม” พิ จ ารณาจาก
บุคลิกลักษณะที่เกิดขึ้นกับบัณฑิตของสถาบัน ซึ่งสะท้อนมาจากปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๖) เอกลักษณ์ของสถาบัน คือ “สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Excellent Facilities)” พิจารณาจาก การที่สถาบันจําเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีความพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) ที่มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การศึกษา สถาบันจึงได้กําหนดนโยบายพัฒนาสถาบันสู่ความเป็น World Class University
ทั้งนี้ จากคุณลักษณะทั่วไปของมหาวิทยาลัยระดับโลก1 (The usual attributes of a world class
university) ซึ่งควรมีองค์ประกอบ 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. การมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน (Excellent facilities)
๗) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (ปัจจุบัน รอบสอง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใช้ข้อมูลการ
ดําเนินงานปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ซึ่งมีผลประเมินคือสถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับสถาบันและ
ทุกกลุ่มสาขาวิชา โดยผลประเมินระดับสถาบันอยู่ในระดับดี (๔.๓๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐) ขณะนี้
สถาบันอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาการประเมินรอบสาม โดยสถาบันได้เสนอผลการดําเนินงาน
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ซึ่งผลประเมินตนเอง พบว่า ระดับสถาบันและระดับคณะทุกคณะอยู่ใน
ระดับดีมาก) จุดอ่อนของสถาบันจากการประเมินรอบสอง คือ ๑. เนื่องจากสถาบันมุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัย
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และงานวิ จั ย ควรมุ่ ง เน้ น การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาโท แผน ก (วิ ท ยานิ พ นธ์ ) เพื่ อ
เสริมสร้างผลงานวิจัยมากขึ้น ๒. ควรบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน ๓.
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๔. ยังไม่มีหลักสูตรลักษณะสหวิทยาการ ๕. ยังไม่พบ
มาตรการที่ชัดเจนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย ๖. ไม่พบการดําเนินงานที่เทียบเคียงกับ
สถาบันการศึกษาอื่น ข้อเสนอแนะ คือ ๑. สถาบัน ควรทบทวนกระบวนการในการกําหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของสถาบัน และคณะวิชาให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมรับรู้ ๒. หากลไกที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง
ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เลือกแผนการศึกษา แผน ก. เพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น
มาตรฐานระดับสากลของแต่ละกลุ่มสาขา ๓. หากลไกให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ๔. ปรับปรุงวารสารของสถาบันหรือของคณะให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นตาม
มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ๕. จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นวิจัย ๖. การสร้างพหุภาคีในการ
ทํางาน หรือการวิจัย สถาบัน ควรหามาตรการในการส่งเสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellent Center) ที่
มีอยู่แล้วและอาจพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศเพิ่มเติม โดยเน้นประเด็นที่เป็นจุดเด่นของสถาบัน และต้อง
สร้างมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จากต่างคณะและสาขาวิชามาร่วมกันทําวิจัยอย่าง
ทั่วถึง พร้อมทั้งใช้งบประมาณภายในพัฒนางานวิจัยที่เป็นจุดเด่นนั้น ๗. ผลการดําเนินงานด้านบริการ
วิชาการซึ่งเป็นจุดเด่นของสถาบัน สถาบันควรมีกลไกเชิงระบบในการนําความรู้จากบริการวิชาการไปสู่การ
เรียนการสอนมากขึ้น ๘. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของสถาบัน เพื่อการตัดสินใจหรือการบริหาร ๙. บูรณา
การกิจกรรมส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย ให้เป็นรูปธรรม
นอกเหนือจากการจัดงานตามประเพณี ๑๐. การพัฒนาหลักสูตรควรปรับปรุงระบบการทํางานให้มีความ
ชัดเจนและมีหลักฐาน เช่น คณะกรรมการหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประเมินผล
หลักสูตร และสถาบัน ควรทําวิจัยระดับสถาบันเพื่อหาผลกระทบ (Impact) ของการจัดการเรียนการสอน
แผน ข. ที่ไม่มีการทําวิทยานิพนธ์ และมีการศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นที่มีพื้นฐานในการ
จัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน ๑๑. เน้นส่งเสริมจรรยาบรรณในวิชาชีพให้เป็นรูปธรรมและมีความ
ชัดเจนมากขึ้น และควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ไปอบรมเทคนิคในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน

นอกเหนือจากการเรียนรู้แบบธรรมชาติจากอาจารย์อาวุโสสอนอาจารย์รุ่นน้อง ๑๒. ควรจัดให้มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของผู้บริหาร ๑๓. สร้างความเข้มแข็งของสมาคมศิษย์เก่า ทั้งระดับ
สถาบัน และระดับคณะเพื่อให้กลับมาสนับสนุนสถาบันมากขึ้น ๑๔. หามาตรการและกลไกที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหาของสํานักวิจัยด้านนักวิจัย โดยพิจารณาถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ ๑๕. เพื่อการ
เตรียมพร้อมการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยในกํากับ สถาบัน ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุน (Unit Cost) ในการผลิต
ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจนวางแผนด้านรายรับและรายจ่ายเพื่อรักษาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ๑๖. แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน ได้ตระหนักถึงระบบประกันคุณภาพ และนํา
ผลลัพธ์มาเป็นตัวชี้วัดในการดําเนินการและกําหนดเป็นเป้าหมายในการทํางาน แต่สถาบัน ยังต้องสร้าง
ความเข้าใจ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดรับบริบทของสถาบัน เพื่อให้เข้าถึง
บุคลากรทุกระดับ และให้ถือปฏิบัติเป็นนิสัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หรือ อาจนําระบบประกันคุณภาพอื่นๆ
มาประยุกต์ใช้ และเร่งดําเนินการนําผลวิจัยสถาบันมาใช้อย่างเป็นระบบ
๘) ผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน (ปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
คะแนนอยู่ ใ นระดับ ดี ม าก หรื อ ๔.๙๑ (คะแนนเต็ม ๕)) ข้ อ เสนอแนะ คื อ ควรมี ม าตรการส่ ง เสริ ม ให้
นักศึกษาเรียนแผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) มากขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม
๙) ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (SWOT Analysis) ประกอบด้วย
จุดแข็ง
๑. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
๒. ความสามารถในการหารายได้จากการสอน วิจัย บริการวิชาการ
๓. การบริหารจัดการสมัยใหม่
๔. เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ีเอกลักษณ์ด้านพัฒนบริหารศาสตร์
๕. มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างสมมาตั้งแต่ในอดีต
๖. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ สาขา สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกหลักสูตร
๗. ผู้บริหารมีชื่อเสียง/มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ
จุดอ่อน
๑. ข้อจํากัดของแหล่งทุน
๒. ไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์
๔. ทําเลทีต่ ้งั ห่างไกลจากศูนย์กลางของเมือง
๕. ขาดวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีม
๖. การตลาดยังไม่เข้มแข็ง
๗. ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศ
๘. อัตลักษณ์ของสถาบันด้านการบริหารการพัฒนา ยังไม่เป็นรูปธรรม
๙. ความไม่ต่อเนื่องเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน

โอกาส
๑. ค่านิยมของสังคมที่ต้องการวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
๒. ค่านิยมของสังคมเรื่องการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. บัณฑิตศึกษาเป็นทีต่ ้องการของสังคม
๔. องค์การสมัยใหม่ในกระแสโลกาภิวตั น์กดดันให้บุคลากรขององค์การต้องพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งด้านการศึกษาต่อเนือ่ ง และการฝึกอบรม
๕. มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์การภาครัฐ/เอกชน
๖. สถาบันมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศจํานวนมาก
๗. แนวนโยบายของรัฐให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
๘. ผู้เรียนมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะสูงขึ้น
๙. ผู้เรียนมีความต้องการความรู้แบบบูรณาการมากขึ้น
อุปสรรค
๑. การเปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนมากและหลักสูตรมีความ
หลากหลาย
๒. ข้อจํากัดของงบประมาณแผ่นดิน
๓. ค่านิยมของผู้ศึกษาต่อไม่ให้คณ
ุ ค่ากับคุณภาพการศึกษา
๔. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มคุณภาพลดลง
๕. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
๖. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
๑๐) ข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ใน
การดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต โดยการสัมภาษณ์ผ้ใู ช้บณ
ั ฑิต ได้แก่ นายจ้าง/หัวหน้า/
ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา โดยสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท พบว่า
๑. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บณ
ั ฑิต 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 สถานที่สาํ หรับจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และ
สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตามลําดับ

๒.๒ ด้านการให้บริการ นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการ สูง
กว่าการให้บริการทั่วไป
๑๑) ทบทวนแผนงาน/โครงการของสถาบัน และหน่ ว ยงานต่ างๆภายในสถาบั น ที่ บ รรจุ ไ ว้ ใ น
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) แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)
๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ .........
๖) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่..............
ข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) ที่ต้องมี คือ
๑) นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓) แผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕
๔) จุดเด่นของสถาบัน คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
๕) อัตลักษณ์ของสถาบัน
๖) เอกลักษณ์ของสถาบัน
๗) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
๘) ผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
๙) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (SWOT Analysis)
๑๐) ข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
๑๑) ทบทวนแผนงาน/โครงการของสถาบัน และหน่วยงาน
การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบรายการ (Check-list) หากศึกษาข้อมูลและสรุปประเด็นต่างๆ
ได้ตามรายการทีก่ ําหนด ให้ทําเครื่องหมายถูก  ในช่องว่างที่ดําเนินการแล้ว พร้อมระบุประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน และไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้ทําเครื่องหมายถูก  ในช่องว่างที่ไม่ดําเนินการ พร้อม
ระบุเหตุผล (ใช้ P – R – ๐๑ แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลภายนอกและภายในสถาบัน เดียวกับขั้นตอนที่ ๑
รวบรวมข้อมูล)

ขั้นตอนที่ ๓ ระดมสมอง
ดําเนินการจัดประชุมระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล
ภายนอกสถาบัน (External Factor) และข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่างๆ มาให้ความรู้ และร่วมระดมสมองกับผู้บริหารของสถาบัน ผู้บริหารคณะ/สํานัก/ศูนย์/กอง/สํานักงาน
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประสานงานโดยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบตั ิการ กองแผนงาน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม สาระสําคัญในการจัดประชุมระดม
สมอง ประกอบด้วย
- กําหนดเนื้อหาสาระการประชุมระดมสมองในแต่ละครั้ง
- กําหนดวัน เวลา สถานที่ และจํานวน/รายชื่อผู้เข้าร่วม
- เชิญผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร พร้อมเชิญผู้บริหารของสถาบัน ผู้บริหารคณะ/สํานัก/ศูนย์/กอง/
สํานักงาน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละครั้ง
- จัดทําเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย ข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) และ
ข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor)
- สรุปประเด็นการประชุมระดมสมองในแต่ละครั้ง
- สังเคราะห์ข้อมูลจากการระดมสมอง
- จัดทํา SWOT Matrix2 นําไปสู่การวางกลยุทธ์ ๔ แนวทาง คือ ๑. SO Strategies เป็นความ
ได้เปรียบอย่างยิ่ง (the best – case scenario) ๒. WT Strategies เป็นความเสียเปรียบอันสําคัญ (the worst
– case scenario) ๓. WO Strategies เป็นการเดินหมากที่จะใช้ SO Strategies มาช่วย ๔. ST Strategies
เป็นการเดินหมากทีจ่ ะทําให้ SO Strategies มีความแกร่งมากขึ้น
สิ่งที่ต้องควบคุม : ผู้เข้าร่วมระดมสมอง ประกอบด้วย
๑) ผู้บริหารของสถาบัน
๒) ผู้บริหารคณะ/สํานัก/ศูนย์/กอง/สํานักงาน
๓) อาจารย์
๔) บุคลากร
๕) นักศึกษา
๖) ศิษย์เก่า
๗) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบผู้เข้าร่วมระดมสมอง (Check-list) หากผู้เข้าร่วมระดมสมอง
เป็นบุคคลประเภทใดให้ใส่เครื่องหมายถูก  ในช่องเข้าร่วม และระบุจํานวนผู้เข้าร่วมระดมสมองในครั้ง

2

ปกรณ์ ปรียากร, การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ (พิมพ์ครั้งที่ ๔,
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๖), เลขหน้า ๑๓๑.

ดังกล่าว พร้อมวันที่เข้าร่วมระดมสมอง และบุคคลประเภทใดไม่เข้าร่วมใส่เครื่องหมายถูก ในช่องไม่เข้า
ร่วม พร้อมระบุเหตุผล (P – R – ๐๒ แบบฟอร์มตรวจสอบผู้เข้าร่วมระดมสมอง)
ขั้นตอนที่ ๔ เสนอที่ประชุม
ดําเนินการสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบันที่ผ่านการระดมสมอง เสนอที่ประชุม
ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ทีป่ ระชุม ทคอ. สถาบัน และทีป่ ระชุมสภาสถาบัน พิจารณา
ประสานงานโดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ กองแผนงาน ประมาณเดือนเมษายน พฤษภาคม การนําเสนอทีป่ ระชุมต่างๆ ดังนี้
- นําสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน เสนอทีป่ ระชุม ทคอ. การวางแผนและ
ประเมินผล ในวาระเพื่อพิจารณา ซึ่งมีกาํ หนดจัดประชุมทุกวันพุธ สัปดาห์แรก ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (หากที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้กลับไป
แก้ไข/เพิ่มเติม และนําเสนอที่ประชุมอีกครั้ง ต้องนํามาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และเสนอที่ประชุมอีกครั้ง
หากทีป่ ระชุมเห็นชอบให้นําเสนอทีป่ ระชุม ทคอ. สถาบัน ต่อไป)
- นําเสนอทีป่ ระชุม ทคอ. สถาบัน วาระเพื่อพิจารณา ซึ่งมีกําหนดจัดประชุมทุกวันพุธ สัปดาห์ที่
สอง ของเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (หากที่
ประชุมมีข้อเสนอแนะให้กลับไปแก้ไข/เพิม่ เติม และนําเสนอทีป่ ระชุมอีกครั้ง ต้องนํามาปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ นําเสนอ ทคอ. การวางแผนและประเมินผล เพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมอีกครั้ง หากที่
ประชุมเห็นชอบให้นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน ต่อไป)
- นําเสนอทีป่ ระชุมสภาสถาบัน ในวาระเพื่อพิจารณา ซึ่งมีกําหนดจัดประชุมทุกวันพุธ สัปดาห์ที่สี่
ของเดือน เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น ๑๐ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (หากที่ประชุม
มีข้อเสนอแนะให้กลับไปแก้ไข/เพิ่มเติม และนําเสนอที่ประชุมอีกครั้ง ต้องนํามาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
นําเสนอ ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ทคอ. สถาบัน เพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมอีกครั้ง หากที่
ประชุมเห็นชอบสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน สามารถนําไปเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ
ภายในสถาบัน และนําข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ ๔ ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี)
สิ่งที่ต้องควบคุม : รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
ต่างๆ ดังนี้
๑) ทคอ. การวางแผนและประเมินผล
๒) ทคอ. สถาบัน
๓) สภาสถาบัน
การติดตามประเมินผล : รายงานการประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล รายงานการ
ประชุม ทคอ. สถาบัน และรายงานการประชุมสภาสถาบัน

ขั้นตอนที่ ๕ สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน
นําสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน ทีผ่ ่านความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมสภาสถาบัน
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษา และ
ผู้รับบริการ) ดําเนินการโดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ กองแผนงาน ประมาณเดือนมิถนุ ายน
เพื่อดําเนินการ ดังนี้
- ระดับสถาบัน นําสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน ไปใช้ประกอบการจัดทําแผน
กลยุทธ์ ๔ ปี และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ต่อไป
- ระดับหน่วยงาน นําไปเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน
ขั้นตอนที่ ๖ ส่งสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน
ดําเนินการร่างบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน พร้อม
ส่งให้หน่วยงานต่างๆ (ปัจจุบันมี ๙ คณะ ๑ ศูนย์ ๑ วิทยาลัย ๔ สํานัก ๖ กอง ๑ สํานักงาน ๑ งาน และ ๒
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวิชาการ) ภายในสถาบัน เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆ หรือจัดทําแผนต่างๆ ของ
หน่วยงานต่อไป ประสานงานโดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ กองแผนงาน ประมาณเดือน
มิถุนายน
สิ่งที่ต้องควบคุม : รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
สภาสถาบัน
การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน (Check-list) หากส่งรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบันให้หน่วยงานใดให้ใส่เครื่องหมายถูก  ในช่อง “จัดส่งแล้ว” และหาก
หน่วยงานได้รบั รายงานแล้วใส่เครื่องหมายถูก  ในช่อง “ได้รับแล้ว” (P – R – ๐๓ แบบฟอร์มตรวจสอบ
การส่งข้อมูลให้หน่วยงาน)
ขั้นตอนที่ ๗ ศึกษาสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน
ดําเนินการศึกษาสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน และข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบการจัดทําแผนต่างๆ ของหน่วยงาน ประมาณเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม ซึ่งข้อมูลที่ศึกษา ประกอบด้วย
- สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา (ระดับคณะ) และความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
(ระดับคณะ) หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รบั บริการ (ระดับหน่วยงานตามภารกิจ)
- สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร (ระดับคณะ)

สิ่งที่ต้องควบคุม :
๑) สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน
๒) ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา (ระดับคณะ) และความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
(ระดับคณะ) หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รบั บริการ (ระดับหน่วยงานตามภารกิจ)
๓) สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร (ระดับคณะ)
การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบรายการ (Check-list) หากศึกษาข้อมูลและสรุปประเด็นต่างๆ
ได้ ต ามรายการที่กํา หนด ให้ ทํ า เครื่อ งหมายถู ก  ในช่ อ งว่ า งที่ ดํา เนิ น การแล้ ว พร้ อ มระบุป ระเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน และไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้ทําเครื่องหมายถูก  ในช่องว่างที่ไม่ดําเนินการ พร้อม
ระบุเหตุผล (P – R – ๐๔ แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลระดับหน่วยงาน)
ขั้นตอนที่ ๘ ระดมสมอง/เสนอที่ประชุมหน่วยงาน
ดําเนินการจัดประชุมระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ความรู้ และร่วมระดมสมองกับผู้บริหารหน่วยงาน/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/
นักศึกษา/ศิษย์เก่า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนําข้อมูลทีผ่ ่านกระบวนการระดมสมอง เสนอทีป่ ระชุมหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา /หรือนําสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสถาบัน เสนอที่ประชุมหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณา ประสานงานโดยเจ้าหน้าทีท่ ี่รบั ผิดชอบการจัดทําแผนต่างๆ ของหน่วยงาน ประมาณเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม
เมื่อข้อมูลผ่านความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว นําข้อมูลดังกล่าวไปจัดทําแผน
กลยุทธ์ ๔ ปี ระดับหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการประจําปีระดับหน่วยงาน ต่อไป
สิ่งที่ต้องควบคุม : ผู้เข้าร่วมระดมสมอง ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผ่านความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมหน่วยงาน
การติดตามประเมินผล : รายงานการประชุมของหน่วยงาน



บทที่ ๓
ลักษณะของกระบวนงาน
“กระบวนการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ”

ลักษณะของการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
• ระดมสมอง เพื่อเลือกกระบวนการทบทวนขอมูล เพื่อจัดทําแผน และ กระบวนการติดตามผล
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
• ระดมสมอง เพื่อพิจารณาปญหากระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ พบวา
บางหนวยงานไมมีผรู ับผิดชอบตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทําใหไดรับขอมูลไมถูกตอง ครบถวน
ผลการดําเนินงานไมผานการพิจารณาจากที่ประชุมหนวยงาน
• ระดมสมอง เพื่ อปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และกํ าหนดข อกํ าหนดที่ สําคั ญ/มาตรฐานงาน/สิ่ง ที่ต อ ง
ควบคุมของกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้
มอบหมายผูรบั ผิดชอบตัวชี้วดั ทีช่ ดั เจน
นํ าผลการดํ าเนิ น งานเสนอที่ป ระชุ ม หน วยงาน เพื่อรั บ ทราบผล และหาแนวทาง
ปรับปรุง พัฒนา
• ระดมสมอง เพื่อเขียนคูมือการปฏิบตั ิงาน
กระบวนการปฏิบัติงานการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๑. กําหนดแบบฟอรมการติดตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป และตรวจสอบขอมูลใน
แบบฟอรมการติดตามฯ
๒. สงแบบฟอรมการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป ของ
แตละหนวยงาน ใหหนวยงาน
๓. รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน จากผูที่ไดรับมอบหมายตามตัวชี้วัด
๔. หนวยงานนําเสนอผลการดําเนินงานรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน ตอที่ประชุมหนวยงาน พิจารณา
๕. แจงขอเสนอแนะจากที่ประชุมใหผูที่ไดรับมอบหมายตามตัวชี้วัดรับทราบและดําเนินการ
ตอไป
๖. สงรายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
หนวยงานเรียบรอยแลว ใหกองแผนงาน
๗. รวบรวมผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน จากทุกหนวยงาน
๘. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
จากทุกหนวยงาน

ผังลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ผังขั้นตอน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน
จุดเริ่มตน

กําหนดแบบฟอรม
สงแบบฟอรม
การติดตาม

รวบรวมผล
การดําเนินงาน

๑. กองแผนงานกําหนดแบบฟอรมการติดตาม
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบตั ิราชการประจําป และเสนอ
ผูอาํ นวยการกองแผนงานตรวจสอบขอมูลใน
แบบฟอรมการติดตามฯ

มีนาคม และกันยายน
ของทุกป

๒. กองแผนงานสงแบบฟอรมการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําป ของแตละหนวยงาน ใหหนวยงาน

ปลายเดือนมีนาคม
และปลายเดือน
กันยายน ของทุกป

๓. หนวยงาน รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานรอบ
๖ และ ๑๒ เดือน จากผูที่ไดรับมอบหมายตาม
ตัวชี้วัด

เมษายน และตุลาคม
ของทุกป

นําเสนอผลการติดตาม ๔. หนวยงานนําเสนอผลการดําเนินงานรอบ ๖ และ เมษายน และตุลาคม
ของทุกป
๑๒ เดือน ตอที่ประชุมหนวยงาน พิจารณา
ในการประชุม
แจงผลจากที่
ประชุมให
ผูรับผิดชอบทราบ
C

๕. นําขอเสนอแนะจากที่ประชุมแจงใหผทู ี่ไดรับ
มอบหมายตามตัวชี้วัดรับทราบและดําเนินการ
ตอไป

เมษายน และตุลาคม
ของทุกป

ผังขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

C

สงผลการ
ดําเนินงาน

รวบรวมผลการ
ดําเนินงาน

ตรวจสอบผล
การดําเนินงาน
สิ้นสุด

๖. หนวยงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖
และ ๑๒ เดือน ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
หนวยงานเรียบรอยแลว สงกองแผนงาน

เมษายน และตุลาคม
ของทุกป

๗. กองแผนงานรวบรวมผลการดําเนินงานรอบ ๖
เดือน และ ๑๒ เดือน จากทุกหนวยงาน

เมษายน และตุลาคม
ของทุกป

๘. กองแผนงานตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
ขอมูลผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒
เดือน จากทุกหนวยงาน

เมษายน และตุลาคม
ของทุกป

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กลุมนโยบายและแผน ไดประชุมระดมสมอง เพื่อหาแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
ปฏิบตั ิงานติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กําหนดแบบฟอรม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองแผนงาน กําหนดแบบฟอรมสําหรับการรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยแบ ง แบบฟอร ม การรายงานผลตั ว บ ง ชี้ เ ฉพาะที่
หนวยงานแตละหนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งจัดทําใน Microsoft Excel โดยมีหัวขอที่ระบุ ดังนี้
- ลําดับตัวชี้วัด (จัดเรียงตามเปาประสงคของสถาบัน/ชื่อตัวชี้วัด)
- เปาประสงคของสถาบัน/ชื่อตัวชี้วัด
- คาเปาหมายตัวชี้วดั ของสถาบัน
- คาเปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงาน
- ผลการดําเนินงาน
- บรรลุ/ไมบรรลุ
- หมายเหตุ
- รับผิดชอบ
(โดยแบงเปน
๐ คือ หนวยงานเปนผูรับผิดชอบหลักในการทําใหตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย
๐๐ คือ ผูรับผิดชอบหลักระดับสถาบัน และ/หรือผูรวบรวมและเขียนรายงานตัวชี้วัดระดับ
สถาบัน)
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีท้งั สิ้น ๒๔ หนวยงาน)
จากนั้น นํารางแบบฟอรมเสนอผูอํานวยการกองแผนงาน เพื่อพิจารณารูปแบบ ทั้งนี้ หากมี
ขอเสนอแนะ ตองนําแบบฟอรม (Microsoft Excel) ไปปรับปรุงและแกไขกอน
สิ่งที่ตองควบคุม : ความถูกตอง และครบถวนของขอมูลในแบบฟอรมฯ ของแตละหนวยงานที่
มีการระบุรายละเอียดของตัวชี้วดั คาเปาหมาย ผูรบั ผิดชอบทีถ่ กู ตองและครบถวน
การติดตามประเมินผล : P – M – ๐๑ แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ........ (รอบ....เดือน) ของ........(หนวยงาน)........
ขั้นตอนที่ ๒ สงแบบฟอรมการติดตาม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนของกองแผนงาน กําหนดชวงเวลาใหหนวยงานจัดสงรายงานผล
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ซึ่งมี ๒ ครั้งตอป คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
(หลังจากไดรับบันทึกขอความประมาณ ๑๕ วันทําการ) และรางบันทึกขอความ เรื่อง รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พรอมสงบันทึกขอความใหหนวยงาน

(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
แบบฟอรมตรวจสอบการสงรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั )
ขั้นตอนที่ ๓ รวบรวมผลการดําเนินงาน
หลังจากคณะ/หนวยงาน ไดรับบันทึกจากกองแผนงานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ซึง่ แบบฟอรมการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) และแบบฟอรมการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม - กันยายน)
๓.๑ เจาหนาที่ธรุ การของหนวยงานรับเรื่องและนําเสนอหัวหนาสํานักงานพิจารณากอน
นําเสนอผูบริหารหนวยงาน
๓.๒ ผูบริหารมอบหมายใหเจาหนาทีก่ ลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาทีท่ ีไ่ ดรบั มอบหมาย
ดําเนินการ
๓.๓ เจาหนาทีก่ ลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย จะดําเนินการสง
แบบฟอรมดังกลาวใหกบั ผูรบั ผิดชอบในแตละตัวชี้วดั เพือ่ รายงานผลการดําเนินงาน
๓.๔ ผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัด รวบรวม ศึกษา กลัน่ กรอง วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลใน
ตัวชี้วดั ทีร่ บั ผิดชอบกอนจัดทําผลการดําเนินงาน ลงในแบบฟอรม และสงแบบฟอรมพรอมหลักฐาน
ประกอบตัวชี้วัดนั้นๆ ใหเจาหนาทีก่ ลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาที่ทไี่ ดรบั มอบหมาย (เอกสารอางอิง
๒ : Flowchart ตัวอยางกรณีศึกษา กระบวนการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ของคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย)
๓.๕ เจาหนาทีก่ ลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการรวบรวม
ตรวจสอบ ความครบถวน ถูกตอง ของขอมูลทีไ่ ดรบั และดําเนินการจัดทําสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั ในแผนปฏิบตั ิราชการประจําป รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒ เดือน
๓.๖ เจาหนาทีก่ ลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย เตรียมเอกสารนําเสนอที่
ประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ในแผนปฏิบตั ิราชการประจําป รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒
เดือน เพื่อปรับปรุงแกไขใหเกิดความเหมาะสม
สิ่งที่ตองควบคุม : ขอมูลครบถวน ถูกตอง ตามตัวชี้วดั ของหนวยงาน
การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบผลการดําเนินงานครบถวนตามระยะเวลาที่กําหนด (P –
M – ๐๓ แบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของผลการดําเนินงาน)

ขั้นตอนที่ ๔ นําเสนอผลการติดตามในการประชุม
เจาหนาที่กลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย นําเสนอที่ประชุมพิจารณาผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒ เดือน ตอที่ประชุม
ของหนวยงานเพื่อพิจารณาปรับปรุง แกไข ใหเกิดความเหมาะสม
สิ่งที่ตองควบคุม : รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ
๖ เดือน / รอบ ๑๒ เดือน เสนอตอทีป่ ระชุมของหนวยงานเพือ่ พิจารณา
การติดตามประเมินผล : นําขอเสนอแนะ จากที่ประชุม แจงใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
ปรับปรุง แกไข ใหเกิดความถูกตอง (ใช P – M – ๐๓ แบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของผลการ
ดําเนินงาน เชนเดียวกับขั้นตอนที่ ๓)
ขั้นตอนที่ ๕ แจงผลจากทีป่ ระชุมใหผรู บั ผิดชอบทราบ
เจ า หน า ที่ ก ลุ ม งานแผนและพั ฒ นา/เจ า หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย นํ า ข อ สรุ ป ของผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒ เดือน จากมติที่ประชุม
แจงผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัดรับทราบ
กรณีที่ประชุมมีมติใหขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขปรับปรุง เจาหนาที่กลุมงานแผนและ
พัฒนา/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนํามติดังกลาวไปดําเนินการปรับปรุง แกไข ใหเรียบรอย
กรณีที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เจาหนาที่กลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
นําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ ๖ เดือน/ รอบ ๑๒ เดือน ไป
ดําเนินการตอไป
สิ่งที่ตองควบคุม : เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในแตละตัวชี้วัดรับทราบขอเสนอแนะ จากที่ประชุม
และแกไข ปรับปรุง ใหถูกตอง ครบถวน
การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบการไดรับขอมูลที่ผานการแกไขเรียบรอยแลว (ใช P – M
– ๐๓ แบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของผลการดําเนินงาน เชนเดียวกับขั้นตอนที่ ๓)
ขั้นตอนที่ ๖ สงผลการดําเนินงาน
เจาหนาที่กลุมงานแผนและพัฒนา/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย จัดทําบันทึกเสนอผูบริหารเพื่อ
ลงนามการสงรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําป รอบ ๖
เดือน/ รอบ ๑๒ เดือน ใหกองแผนงาน อนึ่ ง เจาหนาที่ กลุมงานแผนและพัฒ นา/เจ าหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย จะตองทําการสง File ขอมูลไปใหเจาหนาที่กองแผนงานผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส อีก
ทางหนึง่ ดวย
สิ่งที่ตองควบคุม :
๑) รวบรวมผลการดําเนินงานครบถวน ถูกตอง
๒) จัดสงผลการดําเนินภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบการสงผลการดําเนินงาน (P – M – ๐๔ แบบฟอรม
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน)
ขั้นตอนที่ ๗ รวบรวมผลการดําเนินงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนของกองแผนงาน รวบรวมผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิ บัติ ร าชการประจํ าป รอบ ๖ เดื อน/ รอบ ๑๒ เดื อนจากทุก หนวยงาน เพื่อรวบรวมเป น ผลการ
ดําเนินงานในระดับสถาบัน
สิ่งที่ตองควบคุม : รวบรวมผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากทุก
หนวยงานใหครบถวน
การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบหนวยงานที่จัดสงรายงานผลการดําเนินงานระดับ
หนวยงาน (ใช P – M – ๐๔ แบบฟอรมตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน เชนเดียวกับขั้นตอนที่
๖)
ขั้นตอนที่ ๘ ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนของกองแผนงาน ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป รอบ ๖ เดื อ น/ รอบ ๑๒ เดื อ น จากทุ ก หน ว ยงาน เพื่ อ ให มี ค วามถู ก ต อ ง
ครบถวน ดังนี้
- เปาประสงคของสถาบัน/ชื่อตัวชี้วัด
- คาเปาหมายตัวชี้วดั ของสถาบัน
- คาเปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงาน
- ผลการดําเนินงาน
- บรรลุ/ไมบรรลุ
- หมายเหตุ
สิ่งที่ตองควบคุม : รายงานผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานถูกตอง ครบถวนตาม
แบบฟอรมที่กําหนด
การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานใหมีความ
สมบูรณ (ใช P – M – ๐๔ แบบฟอรมตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน เชนเดียวกับขั้นตอนที่ ๖)



บทที่ ๔
เอกสารอ้างอิง

เอกสารอางอิง ๑
Flowchart กระบวนการพัฒนาแผน
ทบทวน

ปจจัยภายนอก
- นโยบายสภาพัฒฯ
- แผนบริหารราชการแผนดิน
- แผน 4 ป ศธ.
- แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)
- สถานการณโลกทางดานการศึกษา

ปจจัยภายใน
- นโยบายสภาสถาบันฯ
- ปรัชญา
- ปณิธาน
- พระราชบัญญัติสถาบัน
- กลุม ง. เนนวิจัยและผลิตบัณฑิต ป.เอก
- แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป สพบ. พ.ศ. 2551 – 2565
- SWOT
- ผลสํารวจความตองการของ Stakeholder
- ขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานปที่ผานมา

เกณฑ 1
จัดทํา

ทบทวน (หนวยงาน)

- นโยบายสภาสถาบันฯ
- ปรัชญา ปณิธาน
- พระราชบัญญัติสถาบัน
- กลุม ง. เนนวิจัยและผลิตบัณฑิต ป.เอก
- แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป สพบ. พ.ศ. 2551 – 2565

แผนฯ

- ปรัชญา
- ปณิธาน
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- คานิยมรวม

No

จัดทํา (ราง) แผนกลยุทธ 4 ป

- ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
- NIDA Strategic Map
- เปาประสงค ผลผลิต
- กลยุทธ แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ
- ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตัวชี้วัด

พิจารณารางแผนฯ
- ทคอ. การวางแผนและประเมินผล
Yesนฯ
- ทคอ. สถาบั
- สภาสถาบันฯ
Yes

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถายทอดแผนกลยุทธของสถาบันสูระดับหนวยงาน
และการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน”

เกณฑ 2 ถายทอด

เอกสารอางอิง ๑

Flowchart กระบวนการพัฒนาแผน (ตอ)

เผยแพรแผนกลยุทธ 4 ป

- ทคอ. การวางแผนและประเมินผล
- ที่ประชุมสภาสถาบัน
- จัดพิมพเปนเลมแจกทุกหนวยงานภายในสถาบัน

เกณฑ 2 ถายทอด

- ทคอ. สถาบันฯ
- ระบบ ICS

เกณฑ 3 แปลงแผน

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป

- แผนกลยุทธ 4 ป
- ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก และรอบสอง
- ขอเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินตนเอง (SAR ระดับสถาบัน)
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ

- ปรัชญา
- ปณิธาน
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- คานิยมรวม

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

- ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
- เปาประสงค NIDA Strategic Map กลยุทธ และผลผลิต
- ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน และคาเปาหมายตัวชี้วัด
- แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และผูรับผิดชอบ
- ปฎิทินการดําเนินงาน

จัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน
- ตัวชี้วัด
- คาเปาหมายตัวชี้วัด

เกณฑ 4 ตัวชี้วัด
เกณฑ 5 ดําเนินงาน

ลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน
- อธิการบดี
- ผูบริหารของหนวยงาน

เกณฑ 6 - 7 ติดตาม
ติดตามผลการดําเนินงาน

- แผนกลยุทธ 4 ป (12 เดือน)
- แผนปฏิบัติราชการประจําป (6 เดือน/12 เดือน)

ติดตามตัวชี้วดั ในแผนฯ
ติดตามโครงการในแผน

เอกสารอางอิง ๑

Flowchart กระบวนการพัฒนาแผน (ตอ)
ติดตามผลการดําเนินงาน (หนวยงาน)

- แผนกลยุทธ 4 ป (12 เดือน)
- แผนปฏิบัติราชการประจําป (6 เดือน/12 เดือน)

No

พิจารณารายงาน
- ทคอ. การวางแผนและประเมินผล
- ทคอ. สถาบันฯ
- สภาสถาบันฯ
Yes

ปรับปรุงแผนกลยุทธ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป

เกณฑ 8 ปรับปรุงแผนฯ

เอกสารอ้างอิง ๒
Flowchart ตัวอย่างกรณีศึกษา
กระบวนการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เริ่มต้น

รับบันทึกจากกองแผนงาน

นัดประชุมคณะกรรมการ

ประชุมหารือ
พิจารณาตัวชี้วัด

แบบฟอร์มคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ที่มีผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด

กําหนดผู้รับผิดชอบตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องรับทราบ

ผู้รับผิดชอบตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดตามรายงานผลรอบ 6 เดือน 12 เดือน

C

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

เอกสารอ้างอิง ๒
Flowchart ตัวอย่างกรณีศึกษา
กระบวนการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

C

เสนอที่ประชุม
พิจารณา

รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน 12 เดือน

ส่งรายงานให้กองแผนงาน

สิ้นสุด

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