สรุปผลการอบรม เชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เปนการดําเนินงาน
ตามแผนจัดการความรูของสถาบันประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่ง สวนแผนงาน สํานักงานอธิการบดีไดรับ
มอบหมายใหเปนผูจัดและดําเนินการ โดยดําเนินการ ในวันอังคารที่ ๘ และ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ
หองประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยมีผูเกีย่ วของเขารวมอบรม (ตาม
รายชื่อที่แจง) จํานวน ๖๐ คน
รูปแบบการอบรม ไดแบงผูเ ขาอบรมเปนกลุมยอยจํานวน ๖ กลุม และใหสมาชิกในแตละกลุมเลือก
ผูปฏิบัติหนาที่เปน “คุณอํานวย” และ “คุณลิขิต” เพื่อดําเนินกิจกรรมภายในกลุม โดยเมื่อสิ้นสุดการอบรมใน
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ แลว “คุณอํานวย” และ “คุณลิขิต” ของแตละกลุมจะประชุมเพื่อสรุปขอมูลที่
ไดจากการประชุมกลุมยอย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมสวนแผนงาน หลังจากนั้น
จะนําเสนอผลการประชุมตอสมาชิกที่เขาอบรมทุกคน ในวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๗๐๑
ชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
สรุปปญหาที่ไดจากการระดมความคิด
ประเด็นปญหา

แนวทางการแกไข

๑. ปญหาที่เกิดขึ้นจากสวนกลาง
๑.๑ ปญหาที่เกิดจากตัวชี้วัด
๑.๑.๑ ตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง/ไมนิ่ง

- ควรมีการประชุมทุกสวนงาน/สวน ที่เกี่ยวของกับ
ตัวชี้วัด เพื่อทําความเขาใจกอนการจัดทําแผน
- ควรจัดทําคูมือใหแลวเสร็จกอนการจัดทําแผน
- ไมควรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด และลําดับเลขตัวชี้วัด

๑.๑.๒ การเรียงลําดับตัวชี้วัด
๑.๑.๓ ตัวชี้วัดที่หนวยงานตองถายทอดจากแผนกลยุทธ
สวนงานไมสามารถดําเนินการได จึงทําใหไมบรรลุ
เปาหมาย
๑.๑.๔ การกําหนดคูมือและรายละเอียดตัวชี้วัดลาชา
และมีการเปลี่ยนแปลงบอย
๑.๒ ปญหาที่เกิดจากแบบฟอรม
๑.๒.๑ ชื่อแบบฟอรม ทําใหเกิดความสับสน
๑.๒.๒ ตัวอักษรมีขนาดเล็ก
๑.๒.๓ ขอมูลเดียวกัน แตตองทําหลายแบบฟอรม
๑.๒.๔ แบบฟอรมมีการเปลี่ยนแปลงบอย

- ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดใหแลวเสร็จสมบูรณ/ชัดเจน
กอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ และคํารับรอง
- แบบฟอรมการจัดทําแผน ควรจัดทําเปนแบบเดียวกัน
- แบบฟอรมควรกระชับ ชัดเจนและครอบคลุม

๑

ประเด็นปญหา

แนวทางการแกไข

๑.๓ ปญหาที่เกิดจากบุคลากร
๑.๓.๑ การตรวจสอบเอกสารแกไปแกมาหลายครั้ง

- ควรตรวจเอกสารที่แกไขลาสุดกับไฟลขอมูล
ใหตรงกันกอน

๑.๓.๒ เจาหนาที่สวนแผนงาน ไม up date
ขอมูลที่สวนงานสงไป ยังใชขอมูลเกาอยู
๑.๔ ปญหาที่เกิดจากกระบวนการ
๑.๔.๑ สวนแผนงาน ดําเนินการไมตรงตามปฏิทินที่แจงให
ทราบ
๑.๔.๒ กําหนดสงขอมูลกระชั้นชิด

- สวนแผนงาน ควรดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนด
- ควรเพิ่มระยะเวลาใหมากขึ้น เนื่องจากงานแผนเปนงานที่
ตองใชขอมูลประกอบในการจัดทํามาก ใหไดขอสรุปที่
แนนอนแลวคอยสงใหแกไขในคราวเดียวกัน
- มีหนังสือแจงสวนงานทราบ ติดตามงานทุกครั้ง เปน
ลายลักษณอักษร
- จัดทําคูมือการจัดทําแผน เพื่อใหผูที่เริ่มทําแผนเขาใจ
งายขึ้น
- จัดอบรมวิธีการจัดทําแผนอยางเปนขั้นตอน

๑.๔.๓ มีระยะเวลาในการจัดทําแผนนอยเกินไป และมีการ
แกไขอยูบอยครั้ง
๑.๔.๔ ไมมีหนังสือติดตามงาน ทําใหผูปฏิบัติงานแผน
หลงลืม
๑.๔.๕ หนวยงานหลักไมมีการชี้แจงความเขาใจให
ผูรับผิดชอบตามสวนงาน เขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ขอมูลใหตรงกัน
๑.๔.๖ ขาดการสรางเครือขายในกลุมผูปฏิบัติงานแผน
ภายในสถาบัน
๑.๔.๗ ระบบสารสนเทศไมมีความเชื่อมโยง
๒. ปญหาที่เกิดขึ้นจากสวนงาน
๒.๑ ปญหาที่เกิดจากบุคลากร
๒.๑.๑ ปญหาที่เกิดจากผูบริหาร
๒.๑.๑.๑ ผูบริหารไมใหความสําคัญและไมใสใจ
ตอการจัดทําแผน

- สรางเว็บบอรด เพื่อแลกเปลี่ยนไวหนาเว็บสวนแผนงาน
- ระบบสารสนเทศ ควรมีความเชื่อมโยง

- ควรกําหนดนโยบายใหชัดเจน
- มอบหมายงานใหตรงกับภาระงาน/กําหนด ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดใหชัดเจน
- จัดประชุมผูบริหาร เพื่อกระตุนและทําความเขาใจ

๒.๑.๒ ปญหาที่เกิดจากผูปฏิบัติงาน
๒.๑.๒.๑ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ไมเขาใจขอบเขตและไม
ศึกษาคูมือของตัวชี้วัด
๒.๑.๒.๒ การมอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัดไมตรงตาม
ภาระงาน

- ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ควรศึกษาขอมูลจากคูมือ

๒

ประเด็นปญหา

แนวทางการแกไข

๒.๑.๒.๓ บุคลากรของสวนงาน ไมมีสวนรวม/ไมให
ความสําคัญในการจัดทําแผน/สงขอมูลลาชา
๒.๒ ปญหาที่เกิดจากกระบวนการ
๒.๒.๑ ผูที่ไดรับมอบหมายใหประสานงาน ไมทราบ
- จัดอบรมวิธีการจัดทําแผนอยางเปนขั้นตอน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเก็บขอมูลตัวชี้วัด
๒.๒.๒ ผูรับผิดชอบการทําแผนไมเขาใจในการจัดทําแผน/ - ควรเพิ่มระยะเวลาใหมากขึ้น เนื่องจากงานแผนเปนงานที่
ยุทธศาสตร (เปลี่ยนผูรับผิดชอบตามนโยบาย) เชน ตองใชขอมูลประกอบในการจัดทํามาก ใหไดขอสรุปที่
แนนอนแลวคอยสงใหแกไขในคราวเดียวกัน
นักวิชาการเงินและบัญชี มาจัดทําแผน
๒.๒.๓ มีระยะเวลาในการจัดทําแผนนอยเกินไป และมีการ
แกไขอยูบอยครั้ง

สรุปปญหาอื่นๆ ที่ไดจากการระดมความคิด
ปญหาเกี่ยวกับคํารับรองฯ

ปญหาเกี่ยวกับการรายงานผล

๑. สับสนกับโปรแกรมการทําแผน (การคียขอมูลตางๆ)

๑. ขอมูลการใชจายเงิน ที่ตองรายงานไมไดรับความสะดวก
คือ ไมสามารถเขาไปดูขอมูลเองได ตองขอจากผูที่
รับผิดชอบและไดรับขอมูลชาหรือไมไดเลย และไมตรง
ตามความตองการ
๒. ขอมูลยอนหลังที่ตองคียเองทุกป โปรแกรมไมดึงขอมูล ๒. ขอมูลที่สวนงานจากแตละสวนงานไดรับไมตรงกัน เชน
มาให
ขอมูลนักศึกษา
๓. ในโปรแกรมการคียขอมูลเปาหมาย ตองมีขอมูลดิบ เมื่อ ๓. ขอมูลจากผูรับผิดชอบหลัก ไมตรงกับขอมูลของคณะ
กรอกตามความจริงแลวเปนจุดทศนิยม จึงตองไปปรับ
ขอมูลดิบใหเปนจุดทศนิยมเพื่อใหไดเปาหมายตาม
ตองการ
๔. การสื่อสารกับผูรับผิดชอบตัวชี้วัดบางครั้งไมเขาใจกัน
และไมยอมจัดทําขอมูลให/ไมไดรับความรวมมือในการ
ใหขอมูล
๕.ไดรับขอมูลจากผูรับผิดชอบลาชา และขาดความใสใจ
ในการทําแผน และรายงานผล
๖. หนวยงานยอยที่รับผิดชอบตัวชี้วัดไมใหความสําคัญ
ในการใหขอมูลในระยะเวลาที่กําหนด
๗. หนวยงานหลักไมมีการชี้แจงความเขาใจใหผูรับผิดชอบ
ตามสวนงานเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลใหตรงกัน
๓

ปญหาเกี่ยวกับคํารับรองฯ

ปญหาเกี่ยวกับการรายงานผล
๘. หนวยงานยอยมักนําขอมูลสะสมมารายงานในเดือน
ถัดไปดวย ทําใหไมไดขอมูลที่แทจริง
๙. การรายงานตัวชี้วัดที่เปนทศนิยม มีการคํานวณทศนิยม
เพียง 2 ตําแหนงซึ่งทําใหการประมวลผลคลาดเคลื่อน
๑๐.ปฏิทินการปฏิบัติงานจากสวนแผนงาน มีการ
เปลี่ยนแปลงเปนระยะๆ
๑๑. รายงานแบบ วต. มีการปรับแผนบอย ทําใหการรายงาน
ผลไมเปนไปตามกําหนด
๑๒. ระบบสารสนเทศไมควรปดทุกสิ้นเดือน

หลักจากไดนําเสนอผลการระดมความคิด เรียบรอยแลว ผูเขาอบรมใหขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
• ผูเขาอบรมจากคณะวิทยาศาสตร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา
๑. แบบฟอรมมีตวั อักษรเล็กมาก และเปนปญหาในการนําเสนอขอมูลใหที่ประชุมกรรมการ
ประจําสวนงาน รวมทั้งคณะกรรมการไมสนใจที่จะอาน หรือนอยมากที่จะอาน ซึ่งตัวเลขที่ปรากฏใน
เอกสารทั้งหมดมีผลตอคณะทั้งสิ้น ทําอยางไร ใหมีตวั อักษรที่ใหญขึ้น
๒. งานแผนคณะ ตองปฏิบัติงานหลายอยางในเวลาเดียวกัน เมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน โทร.
สอบถามจากสวนแผนงาน จะโดนดุ ทําใหเกิดความเสียใจ จึงขอความเห็นใจ และอธิบายขอมูลใหเขาใจ
เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตอง
๓. ในเรื่องของการสรางเครือขายของการปฏิบัติงานดานแผน ขณะนี้ มีอยูบางแตไมมีเวลาจะคุย
กัน หรือขอความเห็นกัน ทําใหไมมนั่ ใจวาการทํางานทีท่ ําอยูถูกตองหรือไม จึงเห็นดวยที่จะมีเว็บบอรดของ
ผูปฏิบัติงานดานการวางแผน
๔. ในสวนของระบบสารสนเทศ เนื่องจากตองรายงานผลการเบิกจาย มีปญหาขอมูลไมครบถวน
เชน งบบุคลากรที่คณะไมทราบวาจะหาขอมูลไดจากที่ใด ดังนั้น หากระบบสารสนเทศ ดี และสามารถ
เชื่อมโยงกันได จะทําใหการทํางานดีขึ้นและเร็วขึ้น
๕. การปฏิบัติงานของงานแผน มีงานที่ตองปฏิบัติตลอดเวลา แตเมื่อถึงเวลาสิ้นป จะถูกมองวา
งานของแผน มีไมมาก (ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จไดเนื่องจากมีขอมูลตองรายงานมาก)
• ผูเขาอบรมจากสวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ใหขอมูลเพิ่มเติมวา
๑. ทุกสวนในสํานักงานอธิการบดี ผูที่ไดรับมอบใหปฏิบัติงานดานแผนไมมีประสบการณใน
การจัดทําแผน จึงไมคอยเขาใจการดําเนินงาน ขอให สวนแผนงาน ใหความชวยเหลือและอธิบายสิ่งที่ตอง
ดําเนินงาน เปนขั้นตอน
๔

ผูอํานวยการสวนแผนงาน ไดชี้แจงวา จากปญหาที่ผูเขาอบรมไดสะทอนขอมูลมาทั้งหมด เห็นวา
ปญหาที่มีหรือที่เกิดขึ้นเหลานี้ จะลดนอยลง หากผูปฏิบัติงานดานแผนทํางานตามแผนภาพที่ ๔ ซึ่งจะเห็นได
วาการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จะตองจัดทําพรอมกับการจัดทําคําของบประมาณประจําป ซึ่งการเสนอ
ของบประมาณประจําป ใหดึงขอมูลจากแผนปฏิบัติการ ๕ ป และนํามาของบประมาณประจําป โดยใหทํา
แผนงบประมาณพรอมกันทัง้ ๒ แหลงเงิน (งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได)
ในการจัดทํางบประมาณป ๒๕๕๕ อาจจะลาชาไปจากกําหนดเดิมเนื่องจากรัฐบาลประกาศวาจะมี
การยุบสภาประมาณตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งตองรอรัฐบาลและสภาผูแทนราษฎรชุดใหม เมื่อได
ทราบวงเงินงบประมาณแผนดินแลว ใหทุกสวนงานนําขอมูลมาปรับแผนเงินรายได เพื่อใหไดเปาหมาย
ตามที่กําหนดโดยปรับงบประมาณเงินรายได และปรับแผนประจําป ไดในทันที โดยสวนงานไมตองรอให
สวนแผนงาน แจงใหปรับแผน ขอใหเตรียมขอมูลไวกอน อยางไรก็ตาม ในสวนของสถาบัน ซึ่ง สวน
แผนงาน จะตองรอนโยบายจากภายนอก ซึ่งอาจจะกระทบถึงขอมูลและแบบฟอรมที่ใชอยู แตสว นงานจะ
ไมกระทบ ใหใชแบบฟอรมที่ใชอยูไดตอ ไป เนื่องจากสวนแผนงานจะประมวลผลขอมูลในภาพรวมตาม
แบบฟอรมที่หนวยงานภายนอกกําหนด
และสงใหกับหนวยงานภายนอกอยางเชนที่เคยปฏิบัติตลอดมา
ดังนั้น ขอให สวนงาน กําหนดตารางการทํางานของสวนงานไดเอง โดยไมตองรอหนังสือแจงจากสวนกลาง
เนื่องจาก วงจรการทํางานในแตละปไมแตกตางกัน
ในสวนของการรายงานผล ขอใหทุกสวนงานดําเนินการเรื่องของการถายทอดตัวชี้วัดอยางจริงจัง
โดยเสนอใหกาํ หนดตัวชีว้ ัดการสงขอมูลประกอบตัวชีว้ ดั ไดทันตามกําหนด (ใหรวมทั้งการรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการประจําป การรายงานผลตามคํารับรอง และการประกันคุณภาพ) โดยกําหนดใหเปน ตัวชี้วดั
ในระดับบุคคล และสรางความเขาใจในการจัดเก็บขอมูลและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานผล
ของแตละสวนงานดวย ซึ่ง สวนแผนงาน จะประมวลผลในภาพรวมของสถาบัน เสนอสภาสถาบันพิจารณา
ดังนั้น หากนําเสนอไปแลว และมีการแกไขหรือขอมูลไมตรงกัน กรรมการสภาสถาบัน จะสอบถาม ซึ่งจะ
เปนปญหากลับไปที่สวนงานเชนเดียวกัน
การปดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลทุกสิน้ เดือน เนื่องจาก สภาสถาบัน
กําหนดใหมีการรายงานผล และกําหนดระยะเวลาการสงขอมูลเพื่อนําเสนอสภาสถาบัน ซึ่งที่ผานมา สวน
แผนงาน สรุปผลและนําเสนอขอมูลไปเรียบรอยแลว แต มีบางสวนงานเขาไปแกไขขอมูลโดยไมไดแจงให
สวนแผนงานทราบ ซึ่งทําใหขอมูลที่นําเสนอสภาสถาบัน ไมตรงกัน ดังนั้น การปดระบบฯ ตามเวลาที่
กําหนด เนื่องจากตองการเคลียรขอมูลใหขอมูลถูกตองที่สุด และหากทุกสวนงานปฏิบัติตามกติกา ไมแกไข
ขอมูลในระบบฯ โดยไมแจงสวนแผนงานทราบ การปดระบบฯ คงไมเกิดขึ้น
สําหรับประเด็นคุณภาพแผน ๑.๑ ผูอํานวยการสวนแผนงาน กลาววา การนําเสนอผลการดําเนินงาน
รอบ ๖ เดือน ขอใหทุกสวนงานนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน โดยคณะกรรมการให
ความเห็นวาจะปรับปรุงหรือมีแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุผลตามตัวชี้วดั อยางไร
ขอใหระบุใน
รายงานการประชุมดวย
๕

ขอมูลที่ไดจากระบบฯ เปนรายงานตามคํารับรองฯ ดังนั้น สวนงาน จะตองจัดทําขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ
วิเคราะหผลอีกครั้งหนึ่ง โดยขอดูเอกสาร/รูปแบบการจัดทําเอกสารที่ สวนแผนงาน ซึ่งขอมูลทั้งหมด ที่
กลาวนี้จะนําไปใชในการประกันคุณภาพ แตละสวนงานควรจัดเก็บเอกสารไวที่สวนงาน และสวนแผนงาน
จะใชผลคะแนนจากการประกันคุณภาพมาตอบคุณภาพแผน ๑.๑ ในคํารับรองป ๒๕๕๔ ดวย
ในสวนของการระดมความคิดจากผูเขาอบรม และนําเสนอการจัดเตรียมเอกสารประกอบคุณภาพ
แผนตัวชีว้ ัดที่ ๑.๑ ผูอํานวยการสวนแผนงาน เห็นดวยกับการทีจ่ ะจัดเตรียมเอกสารที่เสนอมาทั้งหมด โดย
ขอเพิ่มเติมดังนี้
เอกสารขอ ๑.๒ รายงานการประชุม ขอใหรายงานการประชุมสะทอนการมีสวนรวมของบุคลากร
หากมีการเผยแพร เรามั่นใจหรือแนใจไดอยางไรวา สมาชิกในสถาบัน/สวนงาน รับทราบ รวมทั้งการ
ปรับแกปรัชญา ปณิธาน บุคลากรจะตองมีสวนรวม จะเนนเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งไมได แตอาจเปนตัวแทน
ของกลุมเขามามีสวนรวมได
เอกสารขอ ๑.๓ ตองวิเคราะห ปรัชญา วิสัยทัศน ปณิธาน กลยุทธ วามีความเชื่อมโยงไปถึง
ระดับชาติอยางไร รวมทั้งการวิเคราะห SWOT ของสวนงาน ซึ่งสามารถนําไปตอบในขอ ๔ คือ จุดออน
จุดแข็ง ภัยคุกคาม และโอกาส ไดดวย
เอกสารขอ ๒ ขอยอย ๒.๔ ขอใหทุกสวนงานถายทอดตัวชีว้ ัดถึงระดับบุคคล (เอกสารคํารับรอง
ของสวนงาน หนวยงานภายในสวนงาน และระดับบุคคล)
เกณฑที่ ๔ ขอยอย ๔.๓ ไมควรนําคํารับรองมาอางอิง และใหเพิ่มในรายงานการประชุมผูบริหารที่
สามารถสื่อถึงเรื่องการมีสวนรวมของบุคลากร
เกณฑขอ ๕ ในเรื่องปฏิทิน สําหรับดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง ๔ พันธกิจ ผูอ ํานวยการสวน
แผนงานจะไปคิดหาคําตอบวาจะใชเอกสารหรือจะรายงานอยางไร โดยจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
เกณฑขอ ๖ ใหเพิ่มมติที่ประชุมของผูบริหารโดยใหระบุสาเหตุของการไมบรรลุผลตามตัวชี้วดั โดย
ใหเสนอผลการวิเคราะหปญหาในแตละชวงของการเสนอผลการดําเนินงานในรอบ ๖ ๙ ๑๒ เดือน และ
เสนอแนวทางแกไขไปพรอมกันดวย และใหมีมติที่ประชุมผูบริหารในเรื่องดังกลาว
เกณฑขอ ๗ เพิ่มมติท่ปี ระชุมผูบริหาร เปนเอกสารอางอิงดวย
สรุป
ในชวงสุดทายของการอบรม ผูอํานวยการสวนแผนงาน ใหแนวคิดและแนวทางในการเปน
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน วา นักวิเคราะหตองเปนผูวเิ คราะหขอมูล และเตือน
ภัยใหผูบริหารรับทราบหรือสงสัญญาณใหผูบริหารเห็น รวมทั้งชี้ประเด็นปญหาตางๆ และหาแนวทางแกไข
วามีปญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอยางไร ซึ่งมีผลทําใหตัวชีว้ ัดไมบรรลุผล ในเวลาที่ตองเปนผูเสนอขอมูลเราตอง
ตระหนักและรูเรื่องที่จะนําเสนอ อยางชัดเจน เพื่อสรางความนาเชื่อถือและความศรัทธาใหเกิดขึ้น

๖

การคุยกัน และการแลกเปลี่ยนประสบการณกัน จะไมมีผลปรากฏขึ้นเลย หากเราไมนําสิ่งที่เรา
ชวยกันคิดมานี้ไปปฏิบัติ ปญหาที่เกิดขึน้ เราตองทําความเขาใจใหมากขึ้น และแกไขรวมกัน เพื่อใหผูที่
ทํางานดานแผนงาน ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

........................................

๗

แบบบันทึกการพิจารณาตัวชี้วัด 1.1
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมี

ประเด็นยอย

หลักฐาน

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดกําหนดปรัชญา

1.1 เอกสารการทบทวนแผนกลยุทธ

สวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

หรือปณิธานอยูแลวตั้งแตเริ่มตน สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมี

1.2 รายงานการประชุม/มติที่ประชุม (ตองสะทอนการมีสวนรวมของ

โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน

ความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของสถาบันหรือไม หากเหมาะสมตอง

บุคลากร หากมีการเผยแพร ตองมั่นใจวาสมาชิกของสถาบัน/สวนงาน

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบันและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน

รับทราบ รวมทั้งการปรับแกแกปรัชญา ปณิธาน บุคลากรจะตองมี

ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับ

1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณที่

สวนรวม จะเนนกลุมใดหลุมหนึ่งไมได แตอาจเปนตัวแทนของกลุม

อุดมศึกษา

เปลี่ยนไปควรเปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหาร อาจารยและ

เขามามีสวนรวมได

เจาหนาที่ เพื่อเปนที่ยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกัน

1.3 เอกสารเผยแพร การทบทวนแผนกลยุทธ ปรัชญา วิสัยทัศน

ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนดรวมกัน และไดรับความ

(ตองวิเคราะหวา ปรัชญา วิสัยทัศน ปณิธาน กลยุทธ มีความ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน

เชื่อมโยงไปถึงระดับชาติอยางไร รวมทั้งการวิเคราะห SWOT ของ

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ

สวนงาน ซึ่งเอกสารนี้ สามารถนําไปตอบในขอ 4 ไดดวย)

สภาสถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะ

1.4 นโยบายสภาสถาบัน/นโยบายของสวนงาน

ยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําตารางวิเคราะหให

1.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ

ชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธสอดคลอง

1.6 รายงานการประชุม/มติที่ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทํา

กันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแก

แผนกลยุทธ

ใหสอดคลอง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพื่อนําสถาบันไปสู
ความสําเร็จที่พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission)
เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง
(strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity)และภัยคุกคาม (threat) เพื่อ
นําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อัน
ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่สถาบันกําหนดควรผานการประชา
พิจารณรวมกันจากทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุก
ฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวัง
ของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน

2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธ

2.1 หนังสือเชิญประชุม

และเปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงาน

2.2 รายชื่อผูเขารวมประชุม

ตามแผนกลยุทธอยางเปนทางการ

2.3 มติ/รายงานการประชุม

2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงาน

2.4 ตาราง OS ระดับสวนงาน งาน บุคคล

ภายในและมีการมอบหมายอยางเปนทางการ

(ขอใหทุกสวนงานถายทอดตัวชี้วัดถึงระดับบุคคล)
2.5 แผน – ผลการปฏิบัติการประจําป
2.6 คํารับรองการปฏิบัติงาน

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ

3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสู

3.1 แผนที่กลยุทธ

แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard

3.2 รายงานผลการวิเคราะห/เอกสารความเชื่อมโยง

3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับ
แผนปฏิบัติการประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของ

4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ที่จะใชวัด

4.1 แผน – ผลการปฏิบัติการประจําป

แตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้

4.2 แผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการประจําป

ควรจัดทําพรอมกับการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป

4.3 รายงานการประชุมผูบริหารที่สามารถสื่อถึงเรื่องการสมีสวนรวม
ของบุคลากร

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของในการ

4.4 รายงานการประชุมผูบริหาร

ดําเนินการตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อใหเกิด
การยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผล
ตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ

สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใชเปน

5.1 แผน - ผลการปฏิบัติการประจําป

แนวทางการดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป

มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผน

อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา

หรือไมและควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอ
ผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควร
จะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง

6.1 รายงาน แผน – ผลการปฏิบัติการประจําป
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
6.2 มติที่ประชุมผูบริหาร โดยใหระบุสาเหตุของการไมบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัด โดยใหเสนอผลการวิเคราะหปญหาในแตละชวงของการเสนอ
ผลการดําเนินงานในรอบ 6 9 12 เดือน และ เสนอแนวทางแกไขไป
พรอมกันดวย
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แบบบันทึกการพิจารณาตัวชี้วัด 1.1
เกณฑมาตรฐาน

ประเด็นยอย

หลักฐาน

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอย

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้

7.1 เอกสารการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

ปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ไดบรรจุเขา

7.2 รายงานการประเมินผล แผน – ผลการปฏิบัติงานประจําป รอบ 12 เดือน

วาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผูบริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเปนประจํา

7.3 มติที่ประชุมผูบริหาร

อยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไป

8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และ

8.1 เอกสารการมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงาน

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

มีการจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

8.2 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ

8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรับการปรับปรุงเสนอสภา

8.3 รายงาน/มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน

สถาบัน

คุณภาพแผน ....2

