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กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

คำนำ
คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให
ผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการ
ประจำป เริ่มตั้งแต คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และ
แผนปฏิบัติการประจำป เริ่มตั้งแต 1. ยุทธศาสตร เปาประสงค มาตรการ กลยุทธ โครงการ กิจกรรมที่ชวยเพิ่ม
ศักยภาพและการพัฒนามหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น 2. ตัวชี้วัดที่ไดรับมีความสอดคลองกับบริบทของหนวยงาน 3.
มีรายละเอียดของวิธีการวัด และการประเมินผลที่ชัดเจน 4. ความถูกตองของขอมูลผลการดำเนินงาน และ
สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได 5. ผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด ของวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ ใหสามารถนำกระบวนการสรางจัดทำแผน ฯ ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม)
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผูจัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคูมือฉบับ
นี้ เพื่อนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสรางจัดทำแผน

คณะผูจัดทำ
กุมภาพันธ 2565
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ข

1. วัตถุประสงค

1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และ
แผนปฏิบัติการประจำป สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ
2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป
และแผนปฏิบัติการประจำป ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ

คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และ
แผนปฏิบัติการประจำป เริ่มตั้งแต 1. ยุทธศาสตร เปาประสงค มาตรการ กลยุทธ โครงการ กิจกรรม
ที่ชวยเพิ่มศักยภาพและการพัฒนามหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น 2. ตัวชี้วัดที่ไดรับมีความสอดคลองกับ
บริบทของหนวยงาน 3. มีรายละเอียดของวิธีการวัด และการประเมินผลที่ชัดเจน 4. ความถูกตองของ
ขอมูลผลการดำเนินงาน และสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได 5. ผลการปฏิบัติราชการบรรลุ
ตามเปาหมายที่กำหนด

3. นิยามศัพทเฉพาะ

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสำหรับเทียบกำหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทำได โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจำเปนตองกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย
ยุทธศาสตร หมายถึง น. วิชาวาดวยการพัฒนาและการใชอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ
จิตวิทยา และกำลังรบทางทหารตามความจำเปนทั้งในยามสงบและยามสงคราม. ว. ที่มีความสำคัญ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกำลังรบทางทหาร ทั้งในยามสงบและยามสงคราม เชน จุด
ยุทธศาสตร.
กลยุทธ หมายถึง การรบที่มีเลหเหลี่ยม วิธีการที่ตองใชกลอุบายตาง ๆ เลหเหลี่ยมในการ
ตอสู

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย
(อธิการบดีและรองอธิการบดี)
(2) ผูบริหารระดับหนวยงาน
(คณบดี/ผูอำนวยการ)

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาคำสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร
5 ป และแผนปฏิบตั ิการประจำป ระดับมหาวิทยาลัย
1. พิจารณาคำสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร
5 ป และแผนปฏิบตั ิการประจำป ระดับหนวยงาน
2. พิจารณารายงานผลกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร5 ป และ
แผนปฏิบัติการประจำปใหขอเสนอแนะ
3. นำเสนอรายงานผลกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร5 ป และ
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ผูรับผิดชอบ
(3) คณะกรรมการดำเนินงาน
จัดทำแผนยุทธศาสตร5 ป และ
แผนปฏิบัติการประจำป

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปตออธิการบดี
1. รับทราบนโยบายแผนงานดานจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และ
แผนปฏิบัติการประจำปจากมหาวิทยาลัย
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร5 ป
และแผนปฏิบัติการประจำป
3. จัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำประดับ
หนวยงาน
4. ดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำป
5. เผยแพรประชาสัมพันธผลการจัดโครงการตามแผนแผนยุทธศาสตร 5
ป และแผนปฏิบัติการประจำป
6. รายงานผลการจัดโครงการ/สงหลักฐาน ตามแผนแผนยุทธศาสตร 5
ป และแผนปฏิบัติการประจำประดับหนวยงาน
7. รายงานผลและจัดสงเหลักฐานการดำเนินงานตามแผนแผน
ยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบตั ิการประจำป ระดับหนวยงาน รอบ
6,12 เดือน
8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) เพื่อรองรับการการตรวจตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
10. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
จนถึง
11. จัดทำแผนปรับปรุง/พัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ (Improvement plan)

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ
ผูสงมอบ : รัฐบาล/กระทรวง

ผูรับบริการ : ผู้บริหาร/หน่วยงาน

ความตองการ
ให้มหาวิทยาลัยนำนโยบายหรือแนวทางที่
เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
กับงบประมาณที่จัดสรร
1. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ กลยุทธ์
โครงการ กิจกรรมที่ช่วยเพิม่ ศักยภาพและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
2. ตัวชี้วัดที่ได้รับมีความสอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน
3. มีรายละเอียดของวิธีการวัด และการ
ประเมินผลที่ชัดเจน
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ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ

ผูมีสวนได/สวนเสีย : มหาวิทยาลัย

คูความรวมมือ : ผู้บริหารหน่วยงาน

ความตองการ
4. ความถูกต้องของข้อมูลผลการดำเนินงาน
และสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้
5. ผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนด
1. ทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ข้อมูล ผลการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง และ
สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ
ผูบ้ ริหาร/หน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
- ไมมี -

6. ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ
ขอกำหนดที่สำคัญ

ที่มาของขอกำหนดที่สำคัญ

ความตองการ/ความคาดหวัง
กฎหมาย
ระเบียบ
ผูเรียน/ผูรับ ผูมีสวนได/ คูความ
ผูสงมอบ
บริการ
สวนเสีย
รวมมือ ขอบังคับ
ใหมหาวิทยาลัยนำนโยบายหรือแนวทาง ชุนชนและ ประชาชนใน ประชาชนใน หนวยงาน -ที่เกี่ยวของไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิด
ทองถิ่น
ชุมชนและ ชุมชนและ ภาครัฐ/
ความคุมคากับงบประมาณที่จัดสรร
ทองถิ่น/
ทองถิ่น/
เอกชน
นักศึกษา/ นักศึกษา/
บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป
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FM-WM-03
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)

7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เดิม)

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม)
คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย....นโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ.....

งาน....วิเคราะหแผนงาน/งบประมาณ....
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สิน� สุด

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมหลัก ...การจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป ....

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง 12 วัน 3 ชั่วโมง 10 นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

สายงานหลัก

การสือ� สาร

สายงานย้อนกลับ

i.j.k

สายงานไปและกลับ

หมายเลขดัชนีว ัด

เวลา

ขัน� ตอน

กิจกรรมรอง

กองนโยบายและแผน

จนท.ฝ่ ายแผนงานฯ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

คณะกรรมการประจําคณะ /

คณบดี

คณะกรรมการอํานวยการ

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

เปาหมาย

ผลลัพธ

เริ�มต้น 1
1

ไม่อนุมตั ิ

จัดทําคําสั�งแต่งตัง� คณะกรรมการ

ทําคําสั�งแต่งตัง�

ทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และ
2

ไม่ถกู ต้อง

ขออนุมตั ิโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ

ขออนุมตั ิโครงการ

ลงนาม

จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทํา

รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และ

จัดทําและส่ งแบบสํารวจความคิดเห็นต่อ

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ความถูกต้องของข้อมูล

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ร้อยละ 100 โครงการฯ

3

รายงานการประชุม

จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุม

ร้อยละ 80 รายงานการ

ข้อมูลสภาพแวดล้อมของ

ความครบถ้วนของข้อมูล

ข้อมูลสภาพแวดล้อมของ

ร้อยละ 100 ข้อมูล

ได้รับการอนุมัติ

ประชุม

1

ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ให้กบั
ผู ้เกี�ยวข้อง
วิเคราะห์ และรายงานผลข้อมูลเกี�ยวกับ

วิเคราะห์ และรายงานผล
ข้อมูล

ความคิดเห็นต่อพันธกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรค ยุทธศาสตร์ และ

หน่วยงาน

หน่วยงาน

สภาพแวดล้อม
ของหน่วยงาน

แบบสํารวจความคิดเห็น

3

ส่ งแบบสํารวจความคิดเห็นต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์เชิง

6

3

รวบรวมข้อมูลสถานการณ์
และสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน

5

ร้อยละ 100 มีคาํ สั�งแต่งตั�ง

ทบทวน/จัดทําแผนฯ

ประชุมคณะกรรมการฯ

แผนยุทธศาสตร์ฯ
4

คําสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการ

อนุมัติ

ถูกต้อง

3

ความถูกต้องของข้อมูล

ทบทวน/จัดทําแผนฯ

อนุมัติ

ไม่อนุมตั ิ

ตรวจสอบ

คําสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการ

40

ลงนาม

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

ตรวจสอบ

พิจารณา

ถูกต้อง

แบบสํารวจความคิดเห็น

ร้อยละ 100 แบบสํารวจ
ความคิดเห็น

1

ไม่อนุมตั ิ

ไม่ถกู ต้อง

ความครบถ้วนของข้อมูล

รายงานข้อมูลสภาพแวดล้อม

ความครบถ้วนของข้อมูล

รายงานข้อมูลสภาพแวดล้อม

ร้อยละ 100 รายงานข้อมูล
สภาพแวดล้อม

อนุมัติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ของ
หน่วยงาน
7

จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และ

จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั ิการฯ
- วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์
- การกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์
- การกําหนดเป้าประสงค์
ตัวชีว� ดั กลยุทธ์
- การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่านิยมหลักขององค์กร
- จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ
กําหนดโครงการและกิจกรรม
- จัดประชุมรับฟั งความคิดเห็น
จากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

8

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ
การ ประจําปี งบประมาณ (เฉพาะแผ่ น
A3) พร้อมส่ งกองนโยบายและแผน

9

รับทราบ

ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ และ

ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ และ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

11

จัดส่ งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ
การประจําปี งบประมาณ ที�ได้รบั อนุมตั ิ
ไปยังกองนโยบายและแผน

12

รับทราบ

การประจําปี งบประมาณไปยังสาขาวิชา
และผู ้เกี�ยวข้อง

ร้อยละ 100 (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

1

พิจารณา

1

อนุมัติ

1
1
แผนยุทธศาสตร์ฯ (A3)

3

ความครบถ้วนของข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์ฯ (A3)

ร้อยละ 100 แผน

ความถูกต้องของข้อมูล

ยุทธศาสตร์ฯ
(A3)

3
พิจารณา

อนุมัติ

3

บันทึกข้อความจัดส่งแผน

30

จัดส่ งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการ

ประชุมบุคลากรเพื�อมอบหมายโครงการ/

จัดส่ งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ

ถูกต้อง

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการ (เฉพาะแผ่ น A3)

จัดส่ งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการ

ความถูกต้องของข้อมูล

ยุทธศาสตร์ฯ

บันทึกข้อความจัดส่งแผน

ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

ยุทธศาสตร์ฯ

3

ประชุมบุคลากรรเพื�อมอบหมายโครงการ/กิจ กรรม

กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ
13

ตรวจสอบ

ไม่อนุมตั ิ

ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการ

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ

1
ไม่ถกู ต้อง

ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการ

ตามข้อเสนอแนะของผู ้บริหาร

ความครบถ้วนของข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูล

ไม่อนุมตั ิ

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

10

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ

2

2

ไม่ถกู ต้อง

ลงนาม

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ ความครบถ้วนของข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์ และ

การประจําปี

แผนปฏิบตั ิการประจําปี

ความถูกต้องของข้อมูล

ร้อยละ 100 แผน
ยุทธศาสตร์
และ

ถูกต้อง

แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี

แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี

รวม
หมายเหตุ

ผูจัดทํา นายอรรคพล ธรรมบุตร
(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)

10

3

12

ผูอนุมัติ รศ.ทัศนีย ศิริวรรณ
ตําแหนง รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการจัดการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ตัวชี้วัด (KQI)
รอยละ 90
1. รอยละของการบรรลุ
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การ

แผน
ยุทธศาสตร
และ
แผนปฏิบัติ
การประจํา

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำป
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (ใหม)

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม)
คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย....นโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ.....

งาน....วิเคราะหแผนงาน/งบประมาณ....
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สิน� สุด

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมหลัก ...การจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป ....

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง 12 วัน 3 ชั่วโมง 10 นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

สายงานหลัก

การสือ� สาร

สายงานย้อนกลับ

i.j.k

สายงานไปและกลับ

หมายเลขดัชนีว ัด

เวลา

ขัน� ตอน

กิจกรรมรอง

กองนโยบายและแผน

จนท.ฝ่ ายแผนงานฯ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

คณะกรรมการประจําคณะ /

คณบดี

คณะกรรมการอํานวยการ

นาที

ชม.

วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วัด (kpi)

เปาหมาย

ผลลัพธ

เริ�มต้น 1
1

ไม่อนุมตั ิ

จัดทําคําสั�งแต่งตัง� คณะกรรมการ

ทําคําสั�งแต่งตัง�

ทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และ
2

ไม่ถกู ต้อง

ขออนุมตั ิโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ

ขออนุมตั ิโครงการ

ลงนาม

จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทํา

รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และ

จัดทําและส่ งแบบสํารวจความคิดเห็นต่อ

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ความถูกต้องของข้อมูล

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ร้อยละ 100 โครงการฯ

2

รายงานการประชุม

จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุม

ร้อยละ 80 รายงานการ

ข้อมูลสภาพแวดล้อมของ

ความครบถ้วนของข้อมูล

ข้อมูลสภาพแวดล้อมของ

ร้อยละ 100 ข้อมูล

ได้รับการอนุมัติ

ประชุม

1

ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ให้กบั
ผู ้เกี�ยวข้อง
วิเคราะห์ และรายงานผลข้อมูลเกี�ยวกับ

วิเคราะห์ และรายงานผล
ข้อมูล

ความคิดเห็นต่อพันธกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรค ยุทธศาสตร์ และ

หน่วยงาน

หน่วยงาน

สภาพแวดล้อม
ของหน่วยงาน

แบบสํารวจความคิดเห็น

3

ส่ งแบบสํารวจความคิดเห็นต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์เชิง

6

2

รวบรวมข้อมูลสถานการณ์
และสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน

5

ร้อยละ 100 มีคาํ สั�งแต่งตั�ง

ทบทวน/จัดทําแผนฯ

ประชุมคณะกรรมการฯ

แผนยุทธศาสตร์ฯ
4

คําสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการ

อนุมัติ

ถูกต้อง

3

ความถูกต้องของข้อมูล

ทบทวน/จัดทําแผนฯ

อนุมัติ

ไม่อนุมตั ิ

ตรวจสอบ

คําสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการ

30

ลงนาม

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

ตรวจสอบ

พิจารณา

ถูกต้อง

แบบสํารวจความคิดเห็น

ร้อยละ 100 แบบสํารวจ
ความคิดเห็น

1

ไม่อนุมตั ิ

ไม่ถกู ต้อง

ความครบถ้วนของข้อมูล

รายงานข้อมูลสภาพแวดล้อม

ความครบถ้วนของข้อมูล

รายงานข้อมูลสภาพแวดล้อม

ร้อยละ 100 รายงานข้อมูล
สภาพแวดล้อม

อนุมัติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ของ
หน่วยงาน
7

จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และ

จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั ิการฯ
- วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์
- การกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์
- การกําหนดเป้าประสงค์
ตัวชีว� ดั กลยุทธ์
- การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่านิยมหลักขององค์กร
- จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ
กําหนดโครงการและกิจกรรม
- จัดประชุมรับฟั งความคิดเห็น
จากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสี ย

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

8

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ
การ ประจําปี งบประมาณ (เฉพาะแผ่ น
A3) พร้อมส่ งกองนโยบายและแผน

9

รับทราบ

ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ และ

ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ และ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

11

จัดส่ งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ
การประจําปี งบประมาณ ที�ได้รบั อนุมตั ิ
ไปยังกองนโยบายและแผน

12

รับทราบ

การประจําปี งบประมาณไปยังสาขาวิชา
และผู ้เกี�ยวข้อง

ร้อยละ 100 (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ฯ

1

พิจารณา

1

อนุมัติ

1
1
แผนยุทธศาสตร์ฯ (A3)

3

ความครบถ้วนของข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์ฯ (A3)

ร้อยละ 100 แผน

ความถูกต้องของข้อมูล

ยุทธศาสตร์ฯ
(A3)

3
พิจารณา

อนุมัติ

3

บันทึกข้อความจัดส่งแผน

20

จัดส่ งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการ

ประชุมบุคลากรเพื�อมอบหมายโครงการ/

จัดส่ งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ

ถูกต้อง

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการ (เฉพาะแผ่ น A3)

จัดส่ งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการ

ความถูกต้องของข้อมูล

ยุทธศาสตร์ฯ

บันทึกข้อความจัดส่งแผน

ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

ยุทธศาสตร์ฯ

3

ประชุมบุคลากรรเพื�อมอบหมายโครงการ/กิจ กรรม

กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ
13

ตรวจสอบ

ไม่อนุมตั ิ

ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการ

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ

1
ไม่ถกู ต้อง

ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการ

ตามข้อเสนอแนะของผู ้บริหาร

ความครบถ้วนของข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูล

ไม่อนุมตั ิ

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

10

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ

2

2

ไม่ถกู ต้อง

ลงนาม

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ ความครบถ้วนของข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์ และ

การประจําปี

แผนปฏิบตั ิการประจําปี

ความถูกต้องของข้อมูล

ร้อยละ 100 แผน
ยุทธศาสตร์
และ

ถูกต้อง

แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี

แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี

รวม
หมายเหตุ

ผูจัดทํา นายอรรคพล ธรรมบุตร
(ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน)
ผูควบคุม รศ.ทัศนีย ศิริวรรณ

50

1

ผูอนุมัติ ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา
ตําแหนง คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสากหรรมบริการ

12

ตัวชี้วัด (KQI)
รอยละ 90
1. รอยละของการบรรลุ
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การ

แผน
ยุทธศาสตร
และ
แผนปฏิบัติ
การประจํา

วันที่

(นรองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำป

5

7.2 วิธกี ารปฏิบัติงานทีม่ คี ุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
การสรางองคความรู
คำจำกัดความ
การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การจัดทำผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงาน
นวัตกรรม เพื่อตีพิมพเผยแพรในชองทางทีไ่ ดรับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวของ
ดำเนินการ
เมษายน
รองคณบดีฝาย - แผนการปฏิบัติงาน
1. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
แผนงานและ (FM – CHM6-02-01)
ทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร และ
ประกันคุณภาพ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ
เมษายน
รองคณบดีฝาย - แผนการปฏิบัติงาน
2. ขออนุมัติโครงการจัดทำแผน
แผนงานและ (FM – CHM6-02-01)
ยุทธศาสตรฯ
ประกันคุณภาพ
พฤษภาคม รองคณบดีฝาย - บันทึกขอความขอ
3. จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/
แผนงานและ อนุมัติจัดทำโครงการ
จัดทำแผนยุทธศาสตรฯ
ประกันคุณภาพ (FM – CHM6-02-02)
- คำสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
(FM – CHM6-02-03)
มิถุนายน
รองคณบดีฝาย - เอกสารรวบรวม
4. รวบรวมขอมูลสถานการณและ
แผนงานและ ขอมูลสถานการณและ
สภาพแวดลอมของหนวยงาน
ประกันคุณภาพ สภาพแวดลอมของ
5. จัดทำและสงแบบสำรวจความคิดเห็นตอ
วิสัยทัศน พันธกิจเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ของหนวยงาน ใหกับผูเกี่ยวของ

สิงหาคม กันยายน

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

6. วิเคราะห และรายงานผลขอมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นตอพันธกิจ จุดแข็ง จุดออน
โอกาส อุปสรรค ยุทธศาสตร และ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก ของ
หนวยงาน

สิงหาคม กันยายน

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

หนวยงาน

- จัดทำและสงแบบ
สำรวจความคิดเห็นตอ
วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ของ
หนวยงาน ใหกับ
ผูเกี่ยวของ
- เอกสารวิเคราะห
รายงานผลขอมูล

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำป
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7. จัดทำ (ราง) แผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ

สิงหาคม กันยายน

8. จัดทำแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
การ ประจำปงบประมาณ (เฉพาะแผน A3)
พรอมสงกองนโยบายและแผน
9. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
การประจำปงบประมาณ ตามขอเสนอแนะ
ของผูบริหาร

สิงหาคม กันยายน

10. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจำ
คณะ/คณะกรรมการอำนวยการ
11.จัดสงแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
การประจำปงบประมาณ ที่ไดรับอนุมัติไปยัง
กองนโยบายและแผน
12. ประชุมบุคลากรเพื่อมอบหมาย
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

สิงหาคม กันยายน

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

สิงหาคม กันยายน

13. จัดสงแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ
การประจำปงบประมาณไปยังสาขาวิชา
และผูเกี่ยวของ

กันยายน ตุลาคม

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

สิงหาคม กันยายน

สิงหาคม กันยายน

รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

- รางแผนยุทธศาสตร
- แผนยุทธศาสตร
- ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ
- แผนยุทธศาสตรตาม
ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
- แผนปฏิบัติการ ฯ
- เอกสารการประชุม
- เอกสารการประชุม

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน
รหัส
ชื่อแบบฟอรม
FM-CHM10-01-01 แบบสำรวจความสถานการณแวดลอม
FM-CHM10-01-02 แบบประเมินความพึงพอใจของวิทยาลัย

7.4 เอกสารอางอิง

(ระบุเอกสารทางวิชาการ หรือบันทึก/หนังสือราชการ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินการ
ที่เปนการชี้แจงใหทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกัน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
นั้นๆ สมบูรณ ไดแก ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทำงาน
เปนตน)
1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำป
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8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด : รอยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ
เปาหมาย : ≤ 90

9. ระบบติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1. กำหนดผูรบั ผิดชอบและระยะเวลาใน ตุลาคม
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ของ กระบวนการ
2. ดำเนินการติดตามประเมินผลการ
ธันวาคม, มีนาคม,
ดำเนินงานของกระบวนการ
มิถุนายน, กันยายน
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผูกำกับ

คณบดี
วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ
รองคณบดีฝายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของ
กระบวนการ

ธันวาคม, มีนาคม, หัวหนาฝายแผนงานและ
มิถุนายน, กันยายน
ประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ

ธันวาคม, มีนาคม, หัวหนาฝายแผนงานและ
มิถุนายน, กันยายน
ประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

5. นำขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ

มีนาคม, กันยายน

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

6. ประเมินผลความสำเร็จของการ
ตุลาคมของปถัดไป
ดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวหนาฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำป

8

ภาคผนวก

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำป
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ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำป

10

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ขาพเจา รศ.ทัศนีย ศิริวรรณ ตำแหนง รองคณบดี ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
ได พิจารณาและเห็น ชอบกับกระบวนการปฏิ บัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำป ในฐานะผู บั งคั บ บั ญ ชาและดู แลของฝ าย แผนงานและประกั น คุ ณ ภาพ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
โดยยินยอมใหฝายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
นำกระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำปมาใช
ในหนวยงานตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ 1 ต.ค. 64

(รศ.ทัศนีย ศิริวรรณ)
รองคณบดี ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำป
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คณะผู จั ด ทำ
คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านกระบวนการกระบวนการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร 5 ป
และแผนปฏิ บั ติ ก าร
1. รองศาสตราจารยทัศนีย ศิริวรรณ

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

2. นายอรรคพล ธรรมบุตร

หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

3. นางสาวจินตนา ทิพยรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติการประจำป
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