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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ครอบคลุมขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โดยเริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สามารถน ากระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และ

แผนปฏิบัติกำรส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการจัดท ำแผน

ยุทธศำสตรแ์ละแผนปฏิบัติกำรหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียมจัดท าแผน ประกอบด้วยกิจกรรม 1) 
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2) รวบรวมและ
ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และ 3) วิเคราะห์และสรุปปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยกิจกรรม 1) ส ารวจเพ่ือประเมินค่าคะแนนน้ าหนักของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
และ 2) วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel ขั้นตอนการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม 1) ก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 2) 
รวบรวมและสรุป (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 3) รวบรวมและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมงบประมาณและแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 
และ 4) เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ขั้นตอนติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยกิจกรรม 1) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 2) สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3) ติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ าทุกเดือน 4) รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ 5) รายงานผลการปฏิบัติราชการให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการพิจารณาตรวจสอบ รอบ 6,9,12 เดือน และ 6) น าผลการประเมินมาจัดท าแผน
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการในปีถัดไป 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้
สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดี
นั้น จะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกใน



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

องค์การที่ได้ท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การ
ประสงค์จะไปให้ถึง และแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่สามารถวัดได้  ทั้งนี้องค์การ
สามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยัง
สามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย  

ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญยิ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดท าจ าเป็นต้องก าหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน 
เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 

พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน การก าหนดพันธกิจ 
สามารถท าได้โดยน าภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่
แรกก่อตั้ง มาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดท าต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้ อมีความหมาย
ครอบคลุมขอบเขตแค่ไหนและแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง 

วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานเป็น ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดย
การจัดท าวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกระท าเมื่อเราได้ก าหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จากนั้น จึงน าพันธกิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวมว่าหน่วยงานจะต้องด าเนินการในเรื่อง
ใดบ้าง และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศใน
ด้านใด หรือควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักท่ีต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็น
ยุทธศาสตร์นี้ สามารถท าได้โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงาน
ต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

เป้าประสงค์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์ 
มาพิจารณาว่าหากสามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว  
ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เป้าประสงค์ของกรมสรรพากร 
ประการหนึ่ง คือ รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จากตัวอย่างนี้ 
ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ภาครัฐ โดยได้ประโยชน์คือ สามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอที่จะน าไปพัฒนาประเทศ 
ในด้านต่างๆ ได ้

ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
ได้หรือไม่ ขั้นตอนนี้เราจะต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยค าที่ชัดเจน ทั้งในแง่ 
ของค าจ ากัดความและการระบุขอบเขต ยกตัวอย่างเช่น “จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในหนึ่งเดือน”  
เป็นต้นโดยตัวชี้วัดนี้จะถูกน าเป็นหลักในการก าหนดค่าเป้าหมายในล าดับต่อไป 

ค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการก าหนด หรือ ระบุว่า ในแผนงานนั้นๆ หน่วยงานต้องการท าอะไรให้ได้
เป็นจ านวนเท่าไรและภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น ต้อง
ผลิตนักสังคมสงเคราะห์เพ่ิมเป็นจ านวน 1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น  

กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะ
ก าหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical success factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ 
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ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จ และ
เราจ าเป็นต้องท าอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ
หน่วยงานระดับกรม หรือเมื่อด าเนินการจัดท าผลผลิต/โครงการตามที่ก าหนด ซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จของเป้าหมายการให้บริการ 

ผลผลิต หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการ
ให้บริการ (Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบค าถามว่าหน่วยงานของรัฐจัดท า
บริการอะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Provider) ให้กับประชาชนเป้าหมายตามความต้องการของ
รัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service purchaser) ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง 
หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่องค์กรภายนอกหน่วยงาน
หรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมหรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1) คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย 1. พิจารณาแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2) ผู้บริหารระดับวทิยาลัย 

(คณบดีและรองคณบดี) 
1. ส่งเสริม สนับสนนุ และให้ค าปรึกษาแนะน าในเร่ืองต่างๆ 
กับคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตาม
กรอบทิศทาง และแนวทางที่ก าหนด 
2. พิจารณาแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. ก ากับ และติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  

3) คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. ร่วมด าเนินการเก็บข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
2. ร่วมทบทวนวิสยัทัศน์ พนัธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ 
3. ร่วมก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

4) รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ/เจ้าหนา้ที ่

1. จัดท าแนวทางการด าเนินงานและปฏิทินการด าเนินงาน 
2. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยทุธศาสตร์
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. ประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนแผนยทุธศาสตร์และจัดท า
แผนปฏบิัติการประจ าป ี
4. จัดท าเล่มแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการประจ าปี 

5) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี 
2. ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ต่ออธิการบดี 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รบับริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : รัฐบาล/กระทรวง ให้มหาวิทยาลัยน านโยบายหรือแนวทางที่
เก่ียวข้องไปสู่การปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรร 

ผู้รับบริการ : ผู้บริหาร/หน่วยงาน 1. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ กลยุทธ์ 
โครงการ กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น 
2. ตัวชี้วัดที่ได้รับมีความสอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน 
3. มีรายละเอียดของวิธีการวัด และการ
ประเมินผลที่ชัดเจน 
4. ความถูกต้องของข้อมูลผลการด าเนินงาน 
และสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจได้ 
5. ผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย 1 .  ทิ ศทาง ในการพัฒนาที่ ชั ด เจน และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง และ
สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ 

คู่ความร่วมมือ : ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหาร/หน่วยงานมสี่วนร่วมในการจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผน 4 ปี และมีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน   

 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยับรรลุ
ตามเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่)  
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 7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ค าจ ากัดความ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 

มิ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวน/
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

2.ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยภายในและภายนอก 
(SWOT)  

มิ.ย.-ก.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

- แบบฟอร์มแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค 
- แบบฟอร์มจัดล าดับ
ความส าคัญ SWOT 

3.สรุปประเมินค่าคะแนนน้ าหนัก  
และวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม Excel ของ
มหาวิทยาลัย 

มิ.ย.-ก.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

โปรแกรม Excel 
SMSSRU 

4.น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 
5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ระดับมหาวิทยาลัย ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กล
ยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และระบุ
งบประมาณประจ าปี 

ก.ค.-ส.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 
ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีระดับ
มหาวิทยาลัย 

5.จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 
5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดยน าปัจจัยภายในและภายนอก 
(SWOT) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 
ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี A3  
ไปใส่ในเล่มแผน 

ก.ย. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 
ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี A3 ระดับ
หน่วยงาน 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ค าจ ากัดความ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

6.จัดส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 
ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ก.ย.-ต.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

- เล่มแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- บันทึกข้อความจัดส่ง
เล่มแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ให้กับอธิการบดี 

7.จัดส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 
ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

ก.ย.-ต.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการ 

8.จัดส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 
ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ให้กับกองนโยบายและแผน 

ต.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

- เล่มแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- บันทึกข้อความจัดส่ง
เล่มแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ให้กับกองนโยบายและ
แผน 

9.เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 
ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ต.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

Website วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ 

10.ประชุมบุคลากรเพ่ือมอบหมาย
โครงการ/กิจกรรม และผลักดันการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

ต.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รายงานการประชุม 

11.เข้าร่วมประชุมกับกองนโยบาย
และแผนในการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ 

ต.ค.-พ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

บันทึกข้อความเชิญ
ประชุม 

12.ติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการให้หน่วยงานเจ้าภาพ 

ทุกเดือน ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

 



 

 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ค าจ ากัดความ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

และบันทึกผลการด าเนินงานใน
ระบบ e-monitor 
13.น าผลการประเมินมาจัดท าแผน
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
ในปีถัดไป 

สิ้น
ปีงบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

 

 

  
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM-STR-01 แบบฟอร์มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี A3 
FM-STR-02 แบบฟอร์มเล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 
 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  
2) ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
3) แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
5) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
6) นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ 
   
  
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 
คณะกรรมการอ านวยการ 
  
 
 
 



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
นั้น มรีะบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

 
 
 

 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของแผนงานและงบประมาณ วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ 
 
 โดยยินยอมให้แผนงานและงบประมาณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพน ากระบวนการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการมาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 30
เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป   
 

      ให้ไว้  ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
      
          
              

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส 
                                                             (รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) 

                
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

 

 
 
 
 
 
 

FM-STR-01 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ .............................................  

 

FM-STR-02 



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน  

 1.2 โครงสรำ้งหน่วยงำน  

 1.3 โครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)  

 1.4 ผลกำรด ำเนนิงำนที่ผำ่นมำ  

  1.4.1 ข้อมูลผลงำนวิจัย  

  1.4.2 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร  

  1.4.3 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

  1.4.4 ข้อมูลบุคลำกร  

 1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. .....................) 

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ......... 

 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

 2.1 กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร  

  2.1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ( Internal Environment 

Analysis) 

 

  2.1.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment 

Analysis) 

 

 2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ วิทยำลัยพยำบำล

และสุขภำพ 

 

  2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)  

  2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)  

  2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities : O)  

  2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats : T)  

 2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของ วิทยำลัยพยำบำลและ

สุขภำพ 

 

  2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพใน

ปัจจุบัน 

 

  2.3.2 ต ำแหนง่ยุทธศำสตรท์ี่ปรับปรุงแล้ว  

 2.4 แผนยุทธศำสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. .....................) ของมหำวิทยำลัย  



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

เรื่อง หน้า 

ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. .....................)  

 3.1 วิสัยทัศน ์(Vision)  

 3.2 พันธกิจ (Mission)  

 3.3 ภำรกิจกลัก (Key result area)  

 3.4 เสำหลัก (Pillar)  

 3.5 วัฒนธรรม (Culture)  

 3.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

 3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

 3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)  

 3.9 ประเด็นยุทธศำสตร ์(Strategic Thrusts)  

 3.10 แผนที่ยุทธศำสตร์วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ..................... 

 

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. .....................)  

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .........  

ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

ภาคผนวก  

 1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

 

 2. ผลกำรวิเครำะหเ์ชงิยุทธศำสตร์  

 3. ประมวลภำพกิจกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

.....................) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ......... 

วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 

 

 4. รำยชื่อผูบ้ริหำรและบุคลำกรที่มสี่วนรว่มในกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. .....................) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ......... วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 

 

 

 

 

 

 



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
1. นายนพปฎล  อินยาศรี          หัวหน้าส านักงาน 
2. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 

 

คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


