
คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาระยะกลาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
นางสาวสิริณฎัฐ ์ ควรประกอบกิจ 
กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 

เรื่อง 
 

การจัดท าแผนพัฒนาระยะกลาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 

นางสาวสิริณัฎฐ์  ควรประกอบกิจ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 
 
 

ตรวจสอบการจดัท า  ครั้งที่ 2 
 
 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 



ค ำน ำ 

คู่มือปฏิบัติงานหลักนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขึ้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและ        
มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการการจัดท าแผนพัฒนาระยะกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์      
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาระยะกลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ 
ความเข้าใจสามารถจัดท าแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาหรือประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยมีขั้นตอน
ตั้งแตก่ารเตรียมการวางแผน  การจัดท าแผน และการปฏิบัติตามแผน 

อนึ่งคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ได้มีการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้
ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ในการจัดท ามาแล้ว 1 ครั้ง 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้ และขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ   
กองนโยบายและแผน และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีที่ได้ให้แนวทาง  และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน    
ด้านการวางแผนได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และพัฒนาแนวทางในการจัดท าแผนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
  สิริณัฎฐ์  ควรประกอบกิจ 
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ส่วนที ่ 1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีสถานที่ปฏิบัติงานดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ในอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทราใกล้วัดโสธรวรารามวรวิหาร สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร และกองพันทหาร
ช่างที ่2 (ค่ายศรีโสธร) มีสถานที่ปฏิบัติงานแยกกันเป็น 3 แห่ง คือ 

แห่งแรก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24000 บนเนื้อที่ 43 ไร่เศษ เป็นที่ตั้งของส านักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและอาคาร         
ที่ท าการต่าง ๆ 

แห่งที่สอง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 40 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000 มีพ้ืนที่ประมาณ 17 ไร่ เป็นพ้ืนที่ซึ่งได้รับบริจาคและจัดซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ในการจัดการเรียน      
การสอนของโปรแกรมวิชาดนตรี และเป็นบริเวณท่ีพักอาศัยของข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย 

แห่งที่สาม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 หมู่ 4 ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110        
มีพ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่  เป็นที่สาธารณประโยชน์  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ใช้เป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 

สถานที่แห่งแรกนี้เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายซึ่งต่อมาเมื่อโรงเรียนย้ายไป
ตั้งใหม่ท่ีจังหวัดปราจีนบุรีทางราชการจึงได้ขยายสถานที่เดิมให้กว้างขึ้นโดยขอที่ดินจากทางการทหาร
และจัดซื้อเพ่ิมเติมสร้างหอนอนและเรือนพักครูแล้วย้ายนักเรียนสตรีแผนกฝึกหัดครู  ซึ่งเรียนรวม    
อยู่กับนักเรียนสตรีประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” มาเรียนแทนในปี พ.ศ. 2483 โดยใช้ชื่อ
โรงเรียนว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด” เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด 
(ครู ว.) จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ถือก าเนิดในปี พ .ศ.2483 จากนั้นก็ได้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงมาโดยล าดับ กล่าวคือ 

พ.ศ. 2485 ได้เปิดสอนหลักสูตรครูประชาบาล (ป.ป.) และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรี
ฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” แต่ต่อมาได้ตัดหลักสูตรครูประชาบาล และหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด
ออกปีละชั้น  จนหมดในปี พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2495 ตามล าดับ 

พ.ศ. 2493 เปิดสอนหลักสูตรครูมูล และในปี พ.ศ. 2494 เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครูประถม
(ป.ป.) ซึ่งเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครู ป.ป. หญิง เป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาคของไทย 

ในระยะนี้เองที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่ทดลอง
ปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาโดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ ได้แก่ องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งอนามัย
โลก (WHO) องค์ การบริหารความร่ วมมือระหว่ า งประเทศแห่ งสหรั ฐอเมริ กา  (USOM)                   
มีชาวต่างประเทศเข้ามาด าเนินงานในโครงการนี้จากหลายชาติ คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก
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นอร์เวย์ สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย ศรีลังกา และญี่ปุ่น ในการนี้ทางโรงเรียน
ฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้ให้ความร่วมมือกับโครงการระหว่างประเทศ โดยจัดสถานที่ไว้ส่วนหนึ่งส าหรับ
ให้โรงเรียนต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ประชุม การสาธิตการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและ
ต่างประเทศ พ.ศ.2498 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
(ป.กศ.) แทนหลักสูตร ป.ป. โดยรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วยจึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู
ฉะเชิงเทรา  เป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” สังกัดกรมการฝึกหัดคร ู

ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอาคาร
สถานที่และด้านการเรียนการสอน โดยได้รับการช่วยเหลือจากองค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาและ
องค์การ ยูนิเซฟ (UNICEF) และได้มีโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นในระยะนี้ด้วย 

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา ได้รับการสถาปนาเป็น
“วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา” เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.สูง)            
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ า (Twilight) ในด้านอาคารสถานที่ ได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กแทนอาคารเรียนไม้ท่ีมีอยู่แต่เดิมและมีอาคารอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนตามล าดับ 

พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา        
จึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้ผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี  และให้มีภารกิจอ่ืน ๆ คือ  
การค้นคว้าวิจัย ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวิทยฐานะครู และการอบรมครู
ประจ าการ จึงได้มีโครงการอบรมครูประจ าการ (อ.ค.ป.) ขึ้น โดยได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึง 
พ.ศ. 2530 

ในปี พ.ศ. 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) และให้วิทยาลัยครู
เปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ  ถึงระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี             
ในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษา      
ภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ในวันเสาร์-
อาทิตย ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครูได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม วิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบัน  
ราชภัฏ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 
ตอนที่ 4 ก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏ
ฉะเชิงเทรา” 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
บริเวณหนองกระเดือย หมู่ 4 ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้งสถาบัน     
ราชภัฏฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า ตามหนังสือที่ มท 0618/11964 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 
และในปี พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์    
ได้ประทานนามสถาบันราชภัฏว่า “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
ได้น าร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลง            
พระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายตามความในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 
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72 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น“สถาบันราชภัฏ
ราชนครินทร์” 

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราช-
บัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ท าให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร”์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ใช้อักษรย่อภาษาไทย “มรร” และใช้
ชื่อภาษาอังกฤษ RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY ตัวย่อ RRU 
 

ปรัชญา 
          จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์  
มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพ่ือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา 
A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create 
Innovation with Royal Philosophy. 
   

เอกลักษณ์ 
   “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบัน  อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ตามแนวพระราชด าริ”   

 

อัตลักษณ์ 
           “จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน”  

 
 

 พันธกิจ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ     
สิบสองมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงก าหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย  1.0 รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

ตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน    
4. บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชุมชนองค์การทั้งใน

และต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น  

5. ทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์

1. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และมีความคิดสร้างสรรค์ 
2. มีความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ และสู้งาน 
3. มีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม 
4. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ   
                  ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
                   และประเทศไทย 4.0  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก ที่เชื่อมโยงกับการทะนุบ ารุงศิลปะ  
                   และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ให้เป็นเมือง 
                   มหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพ่ือสร้างความ 
                   ผูกพันกับมหาวิทยาลัย   

 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

และวิชาชีพโดยเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ 
2. การเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2558 รวมทั้งได้รับการเผยแพร่หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

3. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
5. เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางบริการวิชาการในภาคตะวันออกที่เสริมสร้าง

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
6. สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับผู้น าชุมชนผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น 
7. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
8. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น  เป็นที่

ยอมรับของสังคม 
9. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง 
10. ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายรับรายจ่ายที่น าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ 
11. เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว สะอาด ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน  
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12. บริหารจัดการ แบบรวมบริการประสานภารกิจ 
13. ใช้พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าตามพันธกิจ  
14. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะและเชี่ยวชาญตามสายงาน 
15. บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ                

 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน/
ท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเชี่ยวชาญในศาสตร์  

3. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้สมบูรณ์ทันสมัย
และมีชีวิต  

4. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีสุขภาวะด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งทักษะในศตวรรษที่ 21 
          5. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการที่ตอบสนองต่อท้องถิ่นและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกโดยสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  

6. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเกิดรายได้จากการต่อยอด 
เชิงพาณิชย์  

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0  

8. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยจัดบริการวิชาการในพ้ืนที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง    
และยั่งยืน  

9. ยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
10. ยกระดับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  
11. ทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และสร้างคุณค่าของชุมชน สู่การ

จัดการเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และร่วมสมัย 
12 พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 ตามศาสตร์พระราชา 
13. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมในระดับของมหาวิทยาลัย คณะ และ

หน่วยงาน เพ่ือลดความเสี่ยงในพันธกิจที่รับผิดชอบ 
          14. พัฒนาระบบบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม  

15. สร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้ ควบคุมรายจ่าย และการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยทุกพันธกิจ  
          16. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาดอย่างครบวงจร ให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาค
ตะวันออก  

17. เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า  
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18. ปรับปรุงด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 
ให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สะอาดประหยัดพลังงาน และลดโลกร้อน  

19. สร้างระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ในรูปแบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ  

20. พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนให้บริการแบบรวมศูนย์และครบวงจร (One Stop Service) 
เพ่ือตอบสนองเมืองมหาวิทยาลัย  

21. ขับเคลื่อนแผนบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม  

22. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
23. สร้างวัฒนธรรมองค์การ (การสร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วม ความผูกพัน)  

 
การแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  
 โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 122  ตอนที่ 20  ก  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2548  รองรับความในมาตรา  61 และมาตรา 112   

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้จัดส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร์ดังนี้ 
 1.  ส านักงานอธิการบดี 
 2.  คณะครุศาสตร์ 
 3.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.  คณะวิทยาการจัดการ 
 6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 8.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 10. ศูนย์ศิลปะ  วัฒนธรรม  และท้องถิ่น 
 

1 มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง  
และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 2 มาตรา  11  การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  สถาบัน  ส านัก  
วิทยาลัย  ศูนย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ท าเป็นกฏกระทรวง 
 การแบ่งส่วนราชการเป็นส านักงานคณบดี  ส านักงานผู้อ านวยการ  และกอง  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่ฐานะเทียบเท่ากอง  ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อยอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานให้ท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
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 จากนั้นในปี  2550 ได้มีการตราพระราชบัญญัติการบริหารส่ วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประกาศจัดตั้งส่วนงาน
ภายใน 3 หน่วยด้วยกันคือ 1) สถาบันพัฒนาคุณภาพครู 2) บัณฑิตวิทยาลัย และ 3) สถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 43  อีกทั้งให้มีการบริหารส่วน
งานภายในตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 54  ดังนั้นโครงสร้างการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงเป็นไป ตามภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
         
         
         
         
   
 

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

 
3  มาตรา 4  นอกจากการตั้งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแล้วเมื่อมีความจ าเป็น         

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้จัดตั้งส่วนงานภายใน      
ที่ด าเนินการจากเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้  โดยท าเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการจัดตั้งส่วนงานภายใน  คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกาธิการจะก าหนดหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติก็ได้ 

4  มาตรา 5  การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 4  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษา 

อธิการบดี 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
สถาบันพัฒนาคุณภาพคร ู
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ส่วนที ่ 2 
บริบทของหน่วยงาน 

 
ประวัติของส านักงานอธิการบดี 
 
 ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นส่วนราชการที่ตั้งข้ึนตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 เดิมใช้ชื่อว่า ส านักงานอธิการ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครู 
ส านักงานอธิการ จึงเปลี่ยนเป็นส านักงานอธิการบดี ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน   
ราชภัฏ พ.ศ.2538 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายพัสดุ    
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ  ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และฝ่ายสวัสดิการ   

เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 10 มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดีเป็น 3 กอง  ได้แก่ (1) กองกลาง (2) 
กองนโยบายและแผน (3) กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย  
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยังมีพ้ืนที่ที่ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 500 ไร่ ท าให้ส านักงานอธิการบดี  มีการแบ่งส่วนงานเพ่ิมอีกส่วนงานหนึ่ง ซึ่งอยู่
ในสายการบังคับบัญชาของส านักงานอธิการบดี 
  สถานที่ตั้ง 
  1. ส านักงานอธิการบดีมีส านักงานที่อาคารเรียนรวมและอ านวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
  2. ส านักงานอธิการบดี (บางคล้า) มีส านักงานที่อาคารสภามหาวิทยาลัย ชั้น 1 ต าบลหัวไทร 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  การจัดตั้งหน่วยงาน 
  เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
121 ตอนพิเศษ 23 ก. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ท าให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ มีฐานะเป็น
มหาวิทยาลั ยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้ งแต่ วั นที่  15  มิถุนายน 2547 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2549 ให้
แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น 3 กอง ได้แก่ 
   1. กองกลาง  
   2. กองนโยบายและแผน 
   3. กองพัฒนานักศึกษา 
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โครงสร้างองค์กร (Organization chart) ส านักงานอธิการบดี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กร (Organization chart) ส านักงานอธิการบดี 
 
ประวัติกองนโยบายและแผน 
 

 กองนโยบายและแผน  เดิมมีฐานะเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล วิทยาลัยครู
ฉะเชิงเทรา  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราได้รับการยกฐานะตาม พ.ร.บ. ให้สามารถผลิตครูได้ถึง
ระดับปริญญาตรี และได้มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูใหม่ แผนกแผนงานและประเมินผล
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นส านักวางแผนและพัฒนา มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา ในปี พ.ศ. 2547 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดยมี     
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 10 หน่วยงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงท าให้
ส านักวางแผนและพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานะเป็น กองนโยบายและแผน ซึ่งเป็นส่วนราชการภายใน
ของส านักงานอธิการบดีตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการมาจนถึงปัจจุบัน  
และได้มีการแบ่งส่วนราชการ เป็นดังนี้  (กองนโยบายและแผน, 2559) 
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1) โครงสร้างองค์กร (Organization chart) กองนโยบายและแผน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
ภาพที่ 2.2 โครงสร้างองค์กร (Organization chart) กองนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
2) โครงสร้างการบริหาร (Administration chart) กองนโยบายและแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

 
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการบริหาร (Administration chart) กองนโยบายและแผน 

 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

กองนโยบายและแผน 

หน่วยงาน 
วิเคราะห์

งบประมาณ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
วิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

หน่วยงาน
บริหารงานทั่วไป 

หน่วยงาน 
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 

หัวหน้า 
หน่วยงาน 

วิเคราะห์งบประมาณ 
งบประมาณ 

หัวหน้า 
หน่วยงาน 

วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

หัวหน้า 
หน่วยงาน

บริหารงานทั่วไป 

หัวหน้า 
หน่วยงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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 3) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) กองนโยบายและแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) กองนโยบายและแผน 

 
         4) ภาระหน้าที่ของกองนโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผนได้มีการแบ่งส่วนราชการในกองออกเป็น 4 งาน โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับงานของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติภายในหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) งานอ านวยการ มีหน้าที่ด้านงานสารบรรณ งานการประชุม งานงบประมาณ การเงิน 
และพัสดุ และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  (2) งานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่วิเคราะห์ ประสานการจัดท าและจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รายงานผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้ งบประมาณหน่วยงานในก ากับ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณ          
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้รายไตรมาสและประจ าปี การรายงาน
ระดับความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) งานสถิติ ข้อมูล และสารสนเทศ งานติดตาม
และประเมินผลงบประมาณ การเงิน ประสานการออกแบบสิ่งก่อสร้าง และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (3) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่วิเคราะห์ ประสานการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ก าหนดเป้าหมาย การรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประสานการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการด้านการวิเคราะห์แผนอัตราก าลังและแผนทรัพยากร  ด าเนินการด้านวิจัยสถาบันเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอ่ืนในด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
(รายงานประจ าปี) วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student) วิจัยจาก

นางสาวประนอม เงินบุคคล 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

นางสาวสิรณิฎัฐ ์ควรประกอบกจิ * 
หัวหน้าหน่วยงาน 

วิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางภริดา  รตันพงษ์ 
หัวหน้าหน่วยงาน 

วิเคราะห์งบประมาณ 

นางธนภรณ์ รอดรตันา 
หัวหน้าหน่วยงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

นางสาวศิริขวัญ  ยิ่งเจริญ 
หัวหน้าหน่วยงาน 

ประกันคณุภาพการศึกษา 

1.นายพิทักษ์ ฐานะภักด ี
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
2. นางสาววรีรัตน์ ศภุปัญญา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นางสาวนวรัตน์  ทัศนา 

1.น.ส.รักษณกัญญ์ คณูแสน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.น.ส.ศศิเพ็ญ  เอนกสุวรรณกุล
นักวิชาการศึกษา 
2.นางวันเพ็ญ บัวทอง 
นักวิชาการศึกษา 
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งานประจ า วิจัยสถาบัน งานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  การจดค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (4) งานประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ด าเนินงานด้านการควบคุมและพัฒนา
คุณภาพ วิเคราะห์ รวบรวม และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ประสานงาน รวบรวม และสรุปผล         
การประเมินคณุภาพตามตัวชี้วัด สมศ. และ สกอ. และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวสิริณัฎฐ์  ควรประกอบกิจ ต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

หน่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับนโยบาย     
ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย วิเคราะห์นโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์นโยบายในการพัฒนาแผนระยะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประสาน      
การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด าเนินการด้านการวิเคราะห์แผนอัตราก าลังและแผนทรัพยากร  
ติดตามและประสานงานการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากร ด าเนินการด้านวิจัยสถาบันเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอ่ืนในด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

1.   งานยุทธศาสตร์  ปฏิบัตหิน้าที่ดังนี้ 
(1) วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายอุดมศึกษาไทย 
(2) วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(3) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน/ปัญหาของมหาวิทยาลัย 
(4) วิเคราะห์การจัดท าวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบาย มาตรการในแผน 

พัฒนาระยะ 5 ปี 
(5) วิเคราะห์การจัดท าวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบาย มาตรการในแผน 

พัฒนารายปี 
(6) ศึกษาวิเคราะห์ก าหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในแผนระยะยาว 
(7) รวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับแผนและประสานงานประสานการจัดท าแผน 

พัฒนาระยะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(8) พัฒนากระบวนการและเกณฑ์มาตรฐานที่จ าเป็นส าหรับวางแผนระยะยาว 

ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในระดับคณะ / ศูนย์ /สถาบัน / ส านัก   
(9) สังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือสร้างกลยุทธ์การพัฒนาและการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในระยะยาว 
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(10) จัดท าแผนพัฒนาระยะต่าง ๆ และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัย
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารและประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
ของแต่ละส่วนของโครงการ 

(11) ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอ่ืนในด้านส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย 

(12) ประเมินความเหมาะสมของโครงการใหม่ที่หน่วยงานเสนอมา 
(13) ติดตามรายงานการประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะครึ่งแผนและ 

ระยะเต็มแผน 
(14) ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(15) ติดตามรายงานผลแผนปฏิบัติการจากแผนทรัพยากรด้านต่าง ๆ  
(16) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
(17) ติดตามประเมินผลโครงการเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย 
(18) งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.  งานข้อมูลเพื่อการวางแผนปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
(1) จัดท ารายงานพิเศษ หรือตอบแบบสอบถาม หรือให้ค าตอบในเรื่องที่ 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนรวม 
(2)  วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา 
(3)  วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
(4) จัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
(5)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.   งานวิเคราะห์แผนอัตราก าลังและแผนทรัพยากร ปฏิบัติงานดังนี้ 
(1) ประสานงานและจัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการ  และลูกจ้างประจ า 

ในส่วนของคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ  และสรุปรวมทั้งมหาวิทยาลัย 
(2) วิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย 
(3) วิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณอัตราใหม่ ของมหาวิทยาลัย 
(4) วิเคราะห์การตัดโอนต าแหน่งว่างของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
(5) ติดตามและประสานงานการบริหารอัตราก าลัง 
(6) วิเคราะห์ และประสานงานการจัดท าแผนทรัพยากร  ได้แก่ แผนบุคลากร  

แผนครุภัณฑ์  และแผนสิ่งก่อสร้าง 
(7) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.  งานวิจัยสถาบัน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
(1) ด าเนินการวิจัยปัญหาการบริหารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการวิจัย

เฉพาะกิจและวิจัยระยะยาว ในลักษณะการวิเคราะห์ตนเอง หรือการวิจัยสถาบัน 
(2) ให้บริการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
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(3) ให้ค าปรึกษาหรือข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และ
นักศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน 

(4) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่อหัว ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายได้ 

(5) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยสถาบัน 

(6) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผน 
(7) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ในภาระงานหลายอย่างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนั้น ผู้เขียนได้น าภาระงานด้าน
การปฏิบัติการเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มาจัดท า “คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดท าแผนพัฒนาระยะกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”  
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ส่วนที ่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจัดท าแผนพัฒนาระยะกลาง มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

การจัดท าแผนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จ        
ซึ่งนอกจากจะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขององค์กรแล้ว    
การน าเอาแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนมาประยุกต์ใช้ ก็เป็นอีก      
สิ่งหนึ่งที่ส่งผลให้การกระบวนการจัดท าแผนเกิดความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีการน ามาใช้ในระบบราชการไทยตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ก็เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบบริหารราชการให้สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นโดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้ าหมาย และ
แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจนมีกรอบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบาย และการปฏิบัติราชการ 
สามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว สอดคล้องกับ
เป้าหมายของงานที่จะต้องปฏิบัติ มีผู้รับผิดชอบการบริหารงานโดยตรง รวมทั้งให้มีการประสานการ
ปฏิบัติงาน การใช้งบประมาณเพ่ือที่จะให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และลดความซ้ าซ้อน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ ด าเนินงาน
ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด รวมถึงบริบทของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย น ามาก าหนดเป็นทิศทางในการจัดท าแผนฯ ซึ่งประกอบไปด้วย
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  และโครงการ โดยมีคณะหน่วยงาน   
ต่าง ๆ ในสังกัดท าหน้าที่เป็นหน่วยงานรองรับในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งมีกลไกในการติดตามประเมินผลเพ่ือควบคุมและก ากับให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายในช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณ และรายไตรมาส ในรอบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อันจะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมาย และกลยุทธ์ให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 

  เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการวางแผนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1. หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาระยะกลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดท าแผนพัฒนาระยะกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหรือประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
งานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
  จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท า
แผนพัฒนาระยะกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งมีข้ันตอน  ดังนี้ 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาระยะกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบการท างาน 

จุดเริม่ต้น 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ก าหนดสารสนเทศ           
เพื่อการวางแผน 

พิจารณาแนวทาง                 

ในการจัดท าแผน 

รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมลู
สารสนเทศ 

 

ขั้นตอนที่ 1  
การเตรียมการวางแผน 

ขั้นตอนที่ 2  
การจัดท าแผน 

จัดประชุมสัมมนา 

รวบรวมข้อมลู น ามาวิเคราะห์
จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาฯ 

วิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนา 

รวบรวมข้อมลูจากการวิพากษ์ 

และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

เสนอคณะกรรมการ
บริหาร ม. พิจารณา 

เสนอคณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลยัพิจารณา 

จัดท าเอกสารแผนฯ เผยแพร ่

เห็นชอบ 
ไม่อนมุัต ิ

เห็นชอบ/อนุมัต ิ

ไมเ่ห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 3 

การปฏิบัติตามแผน 
(การถ่ายทอดแผนเพ่ือน าไปสู่

การปฏิบติ) 

1.  วิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพปัจจุบัน 
    (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
    และก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
2.  ก าหนดกรอบยุทธศาสตร ์
     (วิสัยทัศน ์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
     กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด) 
3.  ก าหนดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และ 
     ผู้รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พระราชกฤษฎีกา 
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนการจัดการ
ศึกษา 
2.  ข้อมูลศักยภาพปัจจุบันของ
มหาวิทยาลยั (นักศึกษา บุคลากร งปม. 
หลักสตูร ฯลฯ) 
3.  แนวปฏิบัติ แผน/นโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
4. การทบทวนผลการด าเนินงาน 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาระยะกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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การจัดท าแผนพัฒนาระยะกลาง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ
วางแผน  ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผน และขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ซึ่งน ามาเขียนแสดง
รายละเอียดในแต่ละข้ันตอนได้ ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการวางแผน 
การเตรียมการวางแผนเป็นการด าเนินการเบื้องต้นก่อนการจัดท าแผน เพ่ือให้บุคลากร        

ในองค์กรมีความพร้อมที่จะด าเนินการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการ การเตรียมวางแผนประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

           1.1 กองนโยบายและแผนก าหนดคณะท างาน โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ       
จัดท าแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน          
รองอธิการบดีวางแผนเป็นรองประธาน รองอธิการบดี หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากร         
กองนโยบายและแผนเป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะท าหน้าที่พิจารณาแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา และทบทวนกระบวนการ   
ในการจัดท าแผนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายพร้อมทั้งรับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนฯ 
(เอกสารหมายเลข 1) 
 

ตัวอย่าง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ที่ ........../2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ 
การจัดท าแผน................................................................... 

  
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ก าหนดจัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง................ 
.............................ระหว่างวันที่ ........เดือน.........พ.ศ............ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ............................ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึง
แต่งตั้งกรรมการด าเนินการจัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ...................................................... ดังนี้ 
 1. กรรมการอ านวยการ 
   1.1  อธิการบดี    ประธานกรรมการ 
  1.2  รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
  1.3  รองอธิการบดีทุกสายงาน  กรรมการ 
  1.4  ผู้ช่วยอธิการบดีทุกสายงาน  กรรมการ 
  1.5  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
  ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการจัดโครงกานให้ด าเนินไปด้วย 
     ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

/2.  กรรมการด าเนินการ  
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  6.3  ………………………………  กรรมการ 
  6.4  ……………………………………………. กรรมการและเลขานุการ 
  ท าหน้าที่ พิธีการด าเนินโครงการ ถ่ายภาพกิจกรรม 
 

/8.  กรรมการฝ่ายประเมินผล 
 



20 
 

 
7.  กรรมการฝ่ายประเมินผล 

  7.1  ………………………………  ประธานกรรมการ 
  7.2  ………………………………  กรรมการ 
  7.3  ………………………………  กรรมการ 
  7.4  ……………………………………………. กรรมการ 
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  ทั้งนี้ให้ผู้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

   สั่ง ณ วันที่ …………เดือน................พ.ศ............ 
 

 
      (.................................................) 

       อธิการบดี 
 
ภาพที่ 3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 

1.2 ก าหนดสารสนเทศเพื่อการวางแผน คณะท างานร่วมกันพิจารณาก าหนดสารสนเทศ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ประกอบไปด้วย 
               1.2.1 ขอมูลบริบท และแผนด้านต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนพัฒนาจังหวัด  
แนวปฏิบัติ แผน/นโยบายของมหาวิทยาลัย และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งในการจัดท าแผนต่างๆ 
จะต้องมีความสอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยการ
น าข้อมูลแผนฉบับต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุนโยบายเหล่านั้น ตัวอย่างรายละเอียดนโยบายด้านต่าง ๆ  เช่น 

       
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579)  

        ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579) มีการก าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องบรรลุร่วมกัน คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีหลักการที่ส าคัญคือ 
เชิดชูสถาบัน ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และ
ค่านิยมความเป็นไทยเพ่ือสร้างความปรองดอง โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 6 ข้อ คือ (1) สร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศ (2) สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
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เติบโตบนคุณภาพชีวิต   ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2561) 
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2561) มี

หลักการส าคัญ คือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์  มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ  
ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ
ความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนา ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้าง         
ที่เข้มแข็ง  มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน รักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล
ของระบบนิเวศน์ สร้างความมั่นคง ภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ 
และเพ่ือให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่ ท าให้
ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อน 10 ยุทธศาสตร์ 
คือ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ าในสังคม 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน       
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย     
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา   

                นอกจากนั้นแล้วกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการ      
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ดังนั้นภายใต้
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” ของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2561) จึงได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
(1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทย            
มีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต (2) ผลิต 
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษา  ทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ
ใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ (3) ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน (4) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพ้ืนที่ (5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่มุ่งหวังให้คนไทย
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) พัฒนาระบบบริหาร
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จัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
งบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว  

 
           พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
                         พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 มาตรา 9 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ได้ก าหนดให้    
ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ก่อนล่วงหน้า โดยจะต้อง
มีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และมีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม และพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 4 ให้        
ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  5 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท  
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใดมีความ
จ าเป็น หรือ สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของ
ประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน และในมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก
ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผน 5 ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมี         
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นอกจากนั้นแล้วในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดย
ให้ระบุสาระส าคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
งานรวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพ่ือให้
ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการแล้ว ให้ส านัก
งบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ส่วนราชการไม่ได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใด
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ไม่ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
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 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
     พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562  การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ ในด้านของการพัฒนาศักยภาพบุคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรื อ
วิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดับโลกได้ พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้  และ
ทักษะที่จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิ ต สามารถ
ปรับเปลี่ยน ตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่า เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษา ตลอด
ชีวิต  โดยให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาความรู้ จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้าง นวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการบริหารงาน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตและการวิจัยและ
นวัตกรรม 
      หลักการของการจัดการอุดมศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปิดเผยผลการ
ด าเนินการให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งประกอบด้วยหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศ  และมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย จัดการศึกษาให้ตอบสนอง ต่อความต้องการก าลังคนของประเทศ จัดให้มี
การวิจัย การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้ง ให้บริการทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศโดยรวม และเผยแพร่ องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อสาธารณะ  จัดให้มีการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน คณาจารย์ และบุคลากรได้เข้าถึงและ มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน สังคมชนบท และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือสร้างส านึกรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม  และเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ หลักเสรีภาพทางวิชาการ  ในการศึกษา
วิจัย ในการเรียนการสอน และการแสดง ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหน้าที่ของปวงชนชาวไทย และศีลธรรมอันดี    
ของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอ่ืน หลักความเป็นอิสระ  
สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย การบริหารวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน โดยมีมาตรการที่มี ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ หลักความเสมอภาค  
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง ศาสนา หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด  สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรร
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งบประมาณหรือรายได้ตามสมควรเพ่ือเป็นทุนการศึกษา ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา และหลักธรรมาภิบาล  สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
ต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการ
ป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี 

 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิต
บัณฑิตทีม่ีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยก าหนดพันธกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1)  
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ยอมรับ มุ่งเน้นการ   
บูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 3) พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน า          
แนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงาน        
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) บริหารจัดการทรัพยากรในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก     
ธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน     
โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ วิชาชีพ พร้อมด้วย
คุณลักษณะคนไทยตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ   
มีความรู้  ความเข้าใจต่อชาติ บ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความ
เอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่     
ผิด – ชอบ สิ่งที่ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ  สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกันสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง  3) มีงานท า มีอาชีพ คือ ความรักในงานท าจนงานส าเร็จ มีงานท า ประกอบอาชีพ
สุจริต สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ ส านึกในหน้าที่ของ   
ทุกคนในการเป็นพลเมืองดี คือ เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท าด้วยความมีน้ าใจและความ
เอ้ืออาทรและได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การ
พัฒนาท้องถิ่น  2) การผลิตและพัฒนาคุณภาพครู  3)  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 4) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 
 

 แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2561-2564 
     ระดบัจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตั้งอยู่นั้นได้ก าหนดแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2561-2564 โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์    
“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาอย่างสมดุล สวัสดิการสังคมมีคุณภาพ 
และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง” ซึ่งได้ก าหนดจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ 
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ให้สอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 3 ด้าน คือ (1) เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว (2) แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (3) แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย (พืชผัก ปลากะพง ไข่ไก่ และสุกร) และได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) พัฒนาศักยภาพการผลิต        
การบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและ       
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
มีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน (3) พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล  (4) พัฒนา
สวัสดิการสังคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง (5) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ของรองศาสตราจารย์ 
ดร.ดวงพร ภู่ผะกา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
     นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมีนโยบายในด้านการผลิต
บัณฑิต คือคณะต้องปรับทิศทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายและนโยบาย 
Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ 5 จังหวัดในพ้ืนที่  
และของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องมีความทันสมัย ยืดหยุ่น และยึด
หลักคุณภาพผลผลิตของมหาวิทยาลัย ปรับแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ ให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา ไม่เกิน 3.5 ปี ต้องมีการบูรณาการเข้ากับการวิจัยพัฒนาการให้บริการทางวิชาการและ  
การส่งเสริมท านุศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงพัฒนาและจัดสรรสื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกที่ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน หลักสูตรและการสอนบูรณาการ   
เข้ากับการเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการ และการส่งเสริมท านุศิลปวัฒนธรรมด้วยการอาศัย  
ความร่วมมือและภาคีกับท้องถิ่นและพ้ืนที่  
   นโยบายด้านการวิจัย คือ ปรับรื้อระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  รูปแบบการวิจัยพ้ืนฐาน ประยุกต์และเชิงนโยบาย     
ที่ต้องเน้น การวิจัยเชิงพ้ืนที่ การวิจัยเชิงปฏิบัติที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ใช้ในการแก้ปัญหา    
เชิงพ้ืนที่และ  เชิงพาณิชย์ เน้นให้บูรณาการเข้าการจัดการเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการและ   
การส่งเริมท านุศิลปวัฒนธรรม สู่การสร้างนวัตกรรม มูลค่าเพ่ิมและการสร้างสรรค์ มีระบบและกลไก    
การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมกับสถานประกอบการและ
สถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทุกหน่วยงานระดมทุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก             
เข้ามหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงาน 
   นโยบายด้านบริการทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 
ผลงานจากการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา ให้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและพ้ืนที่  เร่งรัดการจัดการ
เพ่ือการระดมทุนและการหารายได้จากการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและ
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ศิลปวัฒนธรรม  ส่งเสริม พัฒนา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพ้ืนที่ บริการ  
เชิงสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่า รวมทั้งยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพ้ืนที่เข้าสู่
การจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัย 
   นโยบายด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัย คือปรับรื้อโครงสร้าง ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากร และการให้บริการ (คน เงิน งาน อาคารสถานที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความ
สะดวก) ให้ทันสมัย เอ้ือต่อการท างาน มีความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม บริหารจัดการ
องค์กร ด้วยระบบการจัดการคุณภาพ รูปแบบ SIPPO และเกณฑ์การบริหารจัดการศึกษาเป็นเลิศ  
และพัฒนามหาวิทยาลัยและสภาพแวดล้อม เข้าสู่ Green, Clean & e-University 
                  1.2.2 ข้อมูลศักยภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ย้อนหลัง 3-5 ปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย 

             1)  นักศึกษา เช่น จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
       2)  บุคลากร เช่น จ านวนบุคลากรแยกตามประเภทคณะ หน่วยงาน คุณวุฒิ

ต าแหน่งทางวิชาการ  เกษียณอายุราชการ 
     3)  งบประมาณ เช่น สัดส่วนงบประมาณ แหล่งงบประมาณ แหล่งหารายได้ 
     4)  หลักสูตร เช่น  หลักสตูรระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา 

  1.2.3 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการการติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
เป็นต้น  ดังรายละเอียดตัวอย่าง ดังนี้ 
       ข้อเสนอแนะคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย 

    ส่วนที่ 1 การปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตร์   
      1. ควรมีคณะกรรมการก ากับแผนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ตั้งแต่พัฒนาแผน ก าหนด

ตัวชี้วัด ก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการกลั่นกรอง การจัดท าโครงการกิจกรรม การก ากับการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนและต้องมีการติดตามตรวจสอบอยู่เสมอเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

            2. เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ 
แต่มีตัวชี้วัดบางตัวที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต      
การวิจัย การพัฒนาอาจารย์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงควรให้ความส าคัญ เป็นการ
เร่งด่วน โดยท าการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

    ส่วนที่ 2  การพัฒนาองค์กร 
   1. ควรมีการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ว่าเรื่องใด         
มีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ และพยายามด าเนินการให้เกิดผลการปรับปรุงพัฒนาให้ส าเร็จ    
เป็นเชิงประจักษ ์

  2. หากเรื่องใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการและจ าเป็นต้องใช้งบประมาณมหาวิทยาลัย 
ควรจัดงบประมาณสนับสนุน 
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    ส่วนที่ 3  การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก 
    ด้านการผลิตบัณฑิต 

       1. ควรยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้มีมาตรฐานคุณภาพสูงขึ้นในปีต่อไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน 4 หลักสูตร โดยการปรับปรุงตามเกณฑ์การประเมิน 
และมหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญของการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเรียนรู้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 

  2. ควรมีการวิจัยติดตามผลการบริหารหลักสูตรเพ่ือน ามาปรับปรุงในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงตามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   

  3. เนื่องจากการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวุฒิของอาจารย์และต าแหน่งทางวิชาการ
ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด จึงควรให้มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาบุคลากรและ
ด าเนินการตามแผนให้จริงจังและต่อเนื่อง 
 ด้านการวิจัย 
   1. ควรมีผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น ดังนั้นโครงการวิจัยควรมาจาก
ความต้องการของท้องถิ่น  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  โดยมหาวิทยาลัยมีการ
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับบุคลากรในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นสามารถท าวิจัยในอนาคตได้   
   2. ควรแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น  โดยการเสริมสร้าง
ศักยภาพนักวิจัยให้สูงขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์  รวมถึงฝึกการท างานร่วมกันกับนักวิจัยในศาสตร์และ
เครือข่ายอ่ืน ๆ จึงจะท าให้มีงบประมาณมาสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น  

 ด้านการบริการวิชาการ 
  1. ควรพัฒนาโครงการบริการวิชาการให้มีจ านวนโครงการและมีความ
หลากหลายให้มากข้ึน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการบริการวิชาการสูงขึ้น 
  2. ควรร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มาจากความ
ต้องการและปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชนให้เกิดความ
ยั่งยืน 
  3. ควรให้ความส าคัญกับการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
และการวิจัยอย่างชัดเจน  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้ก้าวหน้า 
  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  1. ควรจัดโครงการบูรณาการศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว เพ่ือสร้าง 
งานและรายได้ให้กบัคนในชุมชนท้องถิ่นในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

        2. ควรพัฒนาพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยี 
และการจัดการ  เพ่ือท าให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ดึงดูดความสนใจของประชาชน นักท่องเที่ยวรวมทั้ง
ชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทย 
   ด้านการบริหารจัดการ 
  1. การพัฒนาบุคลากร  ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ  รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ
อาจารย์ให้มีความสามารถในด้านการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
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       2. การพัฒนางาน ควรเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิต และการมี   
งานท า เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม  และให้
ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่จะมีผลต่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย 
  3. การพัฒนาระบบงบประมาณ  ควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงิน  
เพ่ือก าหนดทิศทางด้านงบประมาณให้เหมาะสม  และวางแผนในการจัดหารายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงมากขึ้น โดยยึดหลักการ 
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และขยายโอกาส 
 

 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
       1. ควรวางมาตรการในการก ากับติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานและให้ 

มีหลักสูตรมีผลการด าเนินงานค่าคะแนนค่าเฉลี่ย 3.01 ขึ้นไป  เพ่ือให้หลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียน 
TQR 
 2. ควรมีการติดตาม  ผลักดัน  และสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่ง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

       3. ควรมีการสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่มีค่าน้ าหนัก
คะแนนสูง   
       4. ควรส่ง เสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเป็นทีม  และส่งเสริมใ ห้อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงอาจารย์รุ่นใหม่  
 
      1.2.4 ทบทวนผลการด าเนินงานตามพันธกิจ เช่น การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุ ตลอดจน
ปัญหาภาวะคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งในส่วนผลงานที่ส าเร็จ และไม่ส าเร็จ (เอกสารหมายเลข 2, 3) 
  1.2.5 ข้อมูลการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพปัจจุบันทั้งสภาพแวดล้อมภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล (เอกสาร
หมายเลข 4) 

 
หมายเหตุ : สารสนเทศข้อ 4-6 ส่งแบบฟอร์มให้คณะ/หน่วยงานจัดประชุมผู้มีส่วนได้    

ส่วนเสียในระดับสาขา/คณะ/หน่วยงาน สรุปข้อมูลส่งให้กับคณะท างานก่อนการจัดประชุมสัมมนา
จัดท าแผนในระดับมหาวิทยาลัย 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความ 

 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี  โทร  6064 
ที ่  อว 0627.02/02/ว...........           วันที่............เดือน........พ.ศ............ 
เรื่อง  การสรุปผลการด าเนินงาน ประกอบการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
 

เรียน  คณบดี 
        ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
 

     ด้วยกองนโยบายและแผนก าลังเตรียมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร์ ในการนี้จึงขอให้ท่านจัดท าข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการจัดท าแผนฯ (ตามแบบฟอร์ม
แนบ) ส่งมายังกองนโยบายและแผนภายในวันที่............เดือน........พ.ศ............ดังนี ้

1. แบบสรุปผลงานในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา (ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ) 
2. แบบสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และศักยภาพปัจจุบัน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

และภัยคุกคาม) 
3. แบบเสนอการมองอนาคต 
4. แบบสรุปสารสนเทศ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 
 

                                                         (................................................) 
             ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 
 

ภาพที่ 3.3  บันทึกข้อความขอข้อมูลจากคณะหน่วยงาน 
 
3. รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 

 คณะท างานท าการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามหัวข้อที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น  น ามา
วิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปเปรียบเทียบ โดยจัดท าข้อมูลแสดงผลเป็นผังความเชื่อมโยง ตาราง หรือ
กราฟ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมในการน าไปประกอบการพิจารณาแนวโน้มของสถานการณ์ และ
ก าหนดทางเลือก พร้อมน าไปประกอบการจัดท าแผนในขั้นตอนต่อไป รายละเอียดตัวอย่าง ดังนี้ 
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ตัวอย่าง   ความเชื่อมโยงของแผนฉบับต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.4  ผังแสดงความเชื่อมโยง 

    
ตัวอย่าง การสังเคราะห์ข้อมูลศักยภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมข้อมูล

ย้อนหลัง 3-5 ปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลง โดยการแสดงข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางเปรียบเทียบ และกราฟ  

           1)  นักศึกษา เช่น จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557-2561 จ าแนกตามคณะ/ระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.5  แผนภูมิแสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 2557-2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 3.6  แผนภูมิแสดงจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

    
 
   2)  บุคลากร เช่น จ านวนบุคลากรแยกตามประเภท  หน่วยงาน คุณวุฒิ ต าแหน่ง

ทางวิชาการ  เกษียณอายุราชการ 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
จ าแนกตามประเภท ปี พ.ศ.2557-2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนบุคลากร 
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แผนภูมิแสดงจ านวนอาจารย์ จ าแนกตามระดับคุณวุฒิสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.8  แผนภูมิแสดงจ านวนอาจารย์ จ าแนกตามระดับคุณวุฒิสูงสุด 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.9  แผนภูมิแสดงจ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
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  3)  งบประมาณ เช่น สัดส่วนงบประมาณ แหล่งงบประมาณ  
 

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
หน่วย : บาท 

ประเภท
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

เงินแผ่นดิน  334,453,100   361,525,201   424,591,400   511,179,000   380,395,900  

เงินรายได้  258,177,189   193,823,282   177,775,730   169,746,700   188,499,740  

รวมทั้งสิ้น  592,630,289   555,348,483   602,367,130   680,925,700   568,895,640  

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4)  หลักสูตร เช่น  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ภาพที่ 3.10  แผนภูมิแสดงงบประมาณ 
 

     การสังเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามพันธกิจ เช่น การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุ ตลอดจน
ปัญหาภาวะคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนผลงานที่ส าเร็จ และไม่ส าเร็จ โดยการน าข้อมูลที่คณะ
หน่วยงานส่งกลับมาเรียบเรียงสรุปเป็นภาพรวม  ดังตารางที ่3.1 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 

ผลงานที่เป็นความส าเร็จ ผลงานที่ยังไม่ส าเร็จ 
ผลงาน สาเหตุ ผลงาน สาเหตุ 

1 .  บั ณ ฑิ ต มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญในศาสตร์
และได้งานท า 

- มหาวิทยาลัยจัดท า 
แนวทางส่งเสริมการ 
จัดกิจกรรม การจัดการ 
เรียนการสอนที่เป็นไป 
ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
- จัดบริการด้านสิ่ง 
อ านวยความสะดวก 
และสภาพแวดล้อมที ่
เอ้ือต่อการพัฒนา 
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

- นักศึกษาขาดทักษะ
ด้านภาษา 
ต่างประเทศ 

- นั ก ศึ ก ษ า มี พ้ื น
ฐ า น ค ว า ม รู้ ด้ า น
ภาษาต่ า งประ เทศ
น้อย 

2. การเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา 

- การส่งเสริมการมีส่วน
ร่ วมของผู้ น านักศึกษา 
องค์การนักศึกษา และ
ผู้บริหารคณะ ในการวาง
แผนการจัดกิจกรรม 
- มีการมอบรางวัลเพชร
สารภี  ให้กับผู้ ที่ปฏิบัติ
ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
- จัดเวทีให้นักศึกษาแสดง
ความสามารถ 

- การ เปิดหลักสู ตร
ใหม ่

- อั ต ร า ก า ลั ง ไ ม่
เพียงพอต่อการเปิด
หลักสูตรใหม่ 

นักศึกษาและบุคลากร
ได้รับรางวัลจากเวที
ต่าง ๆ  

 - งานสหกิจศึกษา - นโยบายการพัฒนา
งานสหกิจศึกษาของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ม่
ชัดเจน 

ผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

- มหาวิทยาลัยจัดสิ่ง 
สนับสนุนและการ 
จัดการระบบที่เอ้ือต่อ 
การยกระดับต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  เช่น ค่าย 
พัฒนาผลงานทาง 
วิชาการแบบเข้มข้น 
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ผลงานที่เป็นความส าเร็จ ผลงานที่ยังไม่ส าเร็จ 
ผลงาน สาเหตุ ผลงาน สาเหตุ 

งานวิจัยที่สร้างคุณค่า 
และน าไปใช้ประโยชน์
ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น 
และประเทศเพ่ิมขึ้น
โ ด ย ส ถ า บั น วิ จั ย ฯ 
ได้รับรางวัล Thailand 
ResearchExpo 2014 

- มีแหล่งทุนจากภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 
- ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้
ความส าคัญและสนับสนุน
ง า น วิ จั ย ชุ ม ช น อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
- มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้
คณาจารย์น าเสนอต่อที่
ป ร ะชุ ม วิ ช ากา ร  แล ะ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารที่มีชื่อปรากฏ
ใ น ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
- จัดอบรมเ พ่ือเ พ่ิมขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ศักยภาพให้กับนักวิจัย 

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ. 
 
 
 
 
- จ านวนผลงานวิจัย
ของสายสนับสนุน 
มีจ านวนน้อย 

- อาจารย์ท าวิจัยน้อย 
แ ล ะ ไ ม่ เ ห็ น
ความส าคัญของการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
- บทความวิจัยไม่เป็น
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
วารสาร 
- บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนมีภาระงาน
ประจ า ม าก  จึ ง ไ ม่
สามารถเข้ารับการ
อบรมได้อย่างต่อเนื่อง 
ท า ใ ห้ ข า ด ค ว า ม รู้
ความเข้ า ใจในการ
เ ขี ย น ข้ อ เ ส น อ
โครงการและการท า
วิจัย 

เ ป็ น แ ห ล่ ง บ ริ ก า ร
วิชาการที่ ได้ รับการ
ยอมรับจากภายนอก 
และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 
เช่น สถาบันเศรษฐกิจ
พ อ เ พี ย ง  ส ถ า บั น
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ค รู 
ฯลฯ 
 

- มีการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น 
- มีการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 
- เป็นต้นแบบของชุมชน 
และได้รับรางวัลต่าง ๆ 
เช่น โล่เชิดชูเกียรติสาขา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- การสร้างห้องแสดง
ผลงานที่ สะท้อนถึ ง
พระอัจฉริยะภาพของ
พระบาทสมเด็จพระ
เ จ้ า อ ยู่ หั ว ฯ  ด้ า น
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการ
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ 

- ข าด งบประมาณ 
และสถานที่ และขาด
การสนับสนุน 

โครงการด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นที่
ยอมรับของสังคม 

- มีการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกใน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม
ต้องการของท้องถิ่น 
 

- หอศิลปวัฒนธรรม 
 
-การพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ที่ศูนย์วิชาการท้องถิ่น
เป็นแหล่งเรียนรู้แบบ
มีชีวิต 

- ไม่ได้รับงบประมาณ
ใ น ก า ร จั ด ท า ห อ
ศิลปวัฒนธรรมจาก
จังหวัด 
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ผลงานที่เป็นความส าเร็จ ผลงานที่ยังไม่ส าเร็จ 
ผลงาน สาเหตุ ผลงาน สาเหตุ 

- บุคลากรได้รับรางวัล
ผู้ท าคุณประโยชน์จาก
กระทรวงวัฒนธรรมระดับ
จังหวัด 
- มีการบูรณาการความรู้
ความสามารถแบบมีส่วน
ร่วม 

- ขาดการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และงบประมาณใน
การขับเคลื่อน 

  - การหารายได ้ - ขาดผู้ เชี่ยวชาญใน
การบริหารงาน   

  - การปรับปรุงอาคาร
เรียนให้มี
สภาพแวดล้อมพร้อม
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน (ห้องเรียน
มาตรฐาน) 

- ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี
งบประมาณน้อย 
- มหาวิทยาลัยไม่มี
แผนระยะยาวในการ
ก่อสร้างอาคารใหม่
ทดแทน 

  - ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณยัง 
ไม่มีประสิทธิภาพ 

- ห น่ ว ย ง า น ที่
รับผิดชอบโครงการไม่
สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

  - การด าเนินงานตาม
แผนไม่บรรลุเป้าหมาย 

- ห น่ ว ย ง า น ไ ม่ ใ ห้
ความส าคัญในการ
เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร ใ ห้
สอดคล้องกับแผน 

  - การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- บุคลากรไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเข้ารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนา
ง า น ด้ า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

   
 ตัวอย่าง การวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพปัจจุบันทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าข้อมูล
ที่คณะหน่วยงานส่งกลับมาเรียบเรียงสรุปเป็นภาพรวมตามหัวข้อ และน าข้อมูลไปพิจารณาร่วมกัน   
ในที่ประชุมอีกครั้ง 
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ตารางท่ี 3.2  แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.ยุทธศาสตร์ 1. มีการก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก  

สอดคล้องกับบริบทขององค์กร และ
นโยบายประเทศ 

1. การถ่ายทอดและการน านโยบายลง
สู่การปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรม 

2.โครงสร้างองค์กร  2. มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน 2. กรอบอัตราก าลังไม่ครอบคลุมทุก
ภาระงาน 

3.ระบบงาน 3. มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. การประสานงานและการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานมีข้อติดขัด 

 

ปัญหา/อุปสรรค  ขั้นตอนที่  1 การเตรียมการวางแผน    
      1.  บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานการพัฒนา

มหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 
 2.  การขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผน 
 3.  การก าหนดระยะเวลา (Timeline) ในการจัดท าและทบทวนแผนรายปีไม่ชัดเจน 
  4.  ขาดการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท าแผน 
 5.  ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาแนะน าในการท าแผนให้ถูกวิธีและสมบูรณ์ 
 6.  มีระยะเวลาในการเตรียมการน้อย 
 7.  ข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวางแผน   
1. มหาวิทยาลัยควรเชิญคณาจารย์ร่วมประชุมเพ่ือรับฟังนโยบาย แผนงานในการ 

พัฒนา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
       2.  ก าหนดระยะเวลา (Timeline) ที่ชัดเจนในการจัดท าและทบทวนแผน และประกาศ
ตารางทีก่ าหนดให้ทุกหน่วยงานทราบล่วงหน้า 

 3.  หาบุคลากร หรือปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในการเตรียมการวางแผนมาเป็นผู้น า 
(Leader) ในการจัดท าแผน เพ่ือให้เกิดการวางรากฐาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 4. วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รอบด้าน อย่างลึกซึ้ง เพ่ือจัดท าแผน 
ให้สนองตอบความต้องการของทุกฝ่าย 

5. ก าหนดระยะเวลาเตรียมการที่เพียงพอเหมาะสม 
6. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน 
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผน 
      หลังจากเตรียมการวางแผนเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการจัดท าแผน ตามข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

2.1 จัดประชุมท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยเชิญบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมจัดท า
แผน  รองอธิการบดีวางแผนพัฒนาท าหน้าที่ชี้แจงถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมท าแผน
ให้ชัดเจน และสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความตระหนักเห็นถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมระดม
ความคิดเห็นในการจัดท าแผนให้ส าเร็จ  และน าเอกสารที่รวบรวมในข้ันตอนที่ 1 มาจัดท าเป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดท าแผน พร้อมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผน  และขั้นตอนการด าเนินการ ซึ่งวิทยากรจะเป็นผู้น ากระบวนการ 
และให้ข้อเสนอแนะ 

 
ตัวอย่าง  บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมโครงการ 
 

 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี  โทร  6064 
ที่   อว 0627.02/02/ว...........           วันที่............เดือน........พ.ศ............ 
เรื่อง  เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ 
 

เรียน คณบดี/รองคณบดี/ประธานสาขาวิชา/หัวหน้าส านักงานคณบดี   
       ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้าส านักงาน/หัวหน้างาน 
       ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    

 ด้วยกองนโยบายและแผน ได้ก าหนดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรานครินทร์ ในวันที่............เดือน........พ.ศ............ณ .................................................... 
รายละเอียดโครงการดังแนบ ในการนี้กองนโยบายและแผน ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในวัน  
เวลา ดังกล่าว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมโครงการ 
 

 
                                                         (................................................) 
          ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 
ภาพที่ 3.11  บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมโครงการ 

 



39 
 
ตัวอย่าง หนังสือเชิญวิทยากร 

 
 

 

ที่  ศธ 0548/…………         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
          อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
   
  วันที่............เดือน........พ.ศ............ 
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร 
เรียน  …………………………………… 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง………………………………………….  จ านวน  1 ฉบับ 
 

     ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะด าเนินการจัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง 
…………………………………………………………………………………………วันที่............เดือน........พ.ศ............ณ 
.................................................... รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในเรื่อง……………………………..เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านมาเป็นวิทยากรบรรยาย
ระหว่างวันที่............เดือน........พ.ศ............  
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
  
                                       (……………………………………………) 
                                                 อธิการบดี 

กองนโยบายและแผน 
โทร.0–3850–0000 
โทรสาร  0–3881–0337 

 
ภาพที่ 3.12  หนังสือเชิญวิทยากร 
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     การจัดท าแผน เป็นขั้นตอนการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยน าข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูล
สารสนเทศ มาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์  รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกว่ายุทธศาสตร์ใดที่มี          
ความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด โดยเนื้อหาของแผนประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์  ค่านิยมองค์กรพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/
ช่วงเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพปัจจุบัน เป็นการน าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเคราะห์ในขั้นการเตรียมการวางแผนมาวิพากษ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม
ประชุม ในการอภิปรายเพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพ
ปัจจุบัน เป็นการวินิจฉัยองค์กรเพ่ือพิจารณาว่า ปัจจุบันองค์กรอยู่ ณ จุดไหน (Where are you 
now?) โดยการน าเทคนิค SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมอืในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการศึกษาองค์กรก่อนการวางแผน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เปนการวิเคราะหเพ่ือ 
หามุมมองในเรื่องขอได้เปรียบและจุดดอยขององค์กร เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในองค์กรที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานขององค์กร และสามารถควบคุมได้ โดยจะศึกษาเกี่ยวกับจุดแข็ง 
(Strength : S)  และจุดอ่อน (Weakness : W)  ขององค์กร 

     1.1 จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็น
บวก ซึ่งองค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงมีการ
ด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ดี เช่น ทักษะและความเชี่ยวชาญขององค์กร โครงสร้างองค์กร 
ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร เทคโนโลยีและความสามารถในการให้บริการ เป็นต้น 
 1.2 จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบ หรือด้อย
ความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ
หมายถึง การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ไม่ดี เช่น ทิศทางยุทธศาสตร์ไม่ชัดเจน ปัญหาด้าน
งบประมาณ บุคลากรขาดทักษะและความช านาญ ขาดเทคโนโลยีสนับสนุน ปัญหาการบริหารงาน
ภายใน มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย เป็นต้น 
       ประเด็นที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในใช้หลักการวิเคราะห์      
ที่เรียกว่า 7Ss McKinsey ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเด็น ดังนี้ 
       1)  S - Strategy ยุทธศาสตร์ ทิศทางและขอบเขตที่องค์กรจะด าเนินไปในระยะ
ยาวเป็นอย่างไร  มีความชัดเจนหรือไม่ 
       2)  S - Structure โครงสร้างองค์กร การแบ่งหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ    
สายการบังคับบัญชาเป็นอย่างไร มีความคล่องตัว มีความซ้ าซ้อน ความขัดแย้งในหน้าที่ มีความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วหรือไม ่
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 3)  S - System ระบบงาน ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการท างานเป็น
อย่างไร เช่น ระบบบัญชี-การเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดตามและ
ประเมินผล ฯลฯ  
       4)  S - Skills ทักษะ ความสามารถ หรือ สมรรถนะ ของบุคลากรเป็นอย่างไร ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ สมรรถนะด้านงาน เป็นสมรรถนะที่ท าให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคลสมรรถด้านการบริหาร เป็นความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการให้ส าเร็จ มีภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน 
  5)  S - Shared Values ค่านิยมร่วม หมายถึง สิ่งที่บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กร
เห็นว่าเป็นสิ่งดีพึงปฏิบัติ จนกลายเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
  6)  S-Staff บุคลากร ในองค์กรเป็นอย่างไร มีจ านวนเพียงพอ และเหมาะสมกับ
ความต้องการหรือไม ่
  7)  S-Style รูปแบบการบริหารจัดการของผู้บริหารเป็นอย่างไร ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3.3 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง ผลจากที่ประชุมวิพากษ์ 

1. มีการก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก  สอดคล้องกับ
บริบทขององค์กร และนโยบายประเทศ 

1…………………………………………………………… 

2. มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน 2………………………………………………………….. 
3. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

3………………………………………………………….. 

4. บุคลากรมีทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน 4……………………………………………………………                           
5. บุคลากรมีความรัก ความผูกพันต่อหน่วยงาน 5………………………………………………………….. 
6. บุคลากรมีความรับผิดชอบ และทุ่มเท 6…………………………………………………………… 
7. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปยังคณะ
หน่วยงานอย่างเหมาะสม 

7………………………………………………………….. 

หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
  แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวขององค์กร ทั้งในแง่จุดอ่อนและจุดแข็ง ซึ่งสามารถเป็น 
      พ้ืนฐานประเด็นในการพัฒนา 
  เป็นข้อเท็จจริง มีข้อมูลสนับสนุน ไม่ใช่ความคิดเห็น  
  มองแบบ Outside–In  (มองจากข้างนอกเข้ามาข้างใน) เพื่อหาความสามารถหลักของ 
      องค์กรไม่ใช่ Inside – Out In  (มองจากข้างในไปสู่ข้างนอก)แต่เพียงอย่างเดียว  
  อย่าคิดแต่เฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบัน  ต้องคิดถึงโอกาสและภัยคุกคามที่มีโอกาส 
      เป็นไปได้ทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต (3 – 5 ปี) 
  มีความสมดุลระหว่างการวิเคราะห์ภายนอกและการวิเคราะห์ภายใน 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ)  

จุดอ่อน ผลจากที่ประชุมวิพากษ์ 
1. การถ่ายทอดและการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ
ยังไม่เป็นรูปธรรม 

1…………………………………………………………… 

2. กรอบอัตราก าลังไม่ครอบคลุมทุกภาระงาน 2………………………………………………………….. 
3. การประสานงานและการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานมีข้อติดขัด 

3………………………………………………………….. 

4. นักศึกษาและบุคลากรยังขาดทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

4……………………………………………………………                           

5. บุคลากรขาดความตระหนักในเรื่องของการ 
ใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 

5………………………………………………………….. 

6. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการรองรับการปฏิบัติงาน
ที่เพ่ิมขึ้น 

6…………………………………………………………… 

7. การก ากับติดตามการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบ  7………………………………………………………….. 
 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เปนการวิเคราะห์สิ่งที่
มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อองค์กรซึ่งเกิดจากภาวการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบๆนอกองค์กร ได้แก่ สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรไม่สามารถ
ควบคุมได้ โดยจะศึกษาเกี่ยวกับโอกาส (Opportunity : O) และภาวะคุกคาม/ขอจ ากัด (Treat : T) 
ขององค์กร 
        2.1 โอกาส (Opportunity) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวยให้การ
ท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการขององค์กร เช่น นโยบายรัฐบาลสนับสนุน ความสามารถในการแสวงหางบประมาณจาก    
แหล่งทุนภายนอก เป็นต้น 
       2.2 ภาวะคุกคาม/ขอจ ากัด (Treat) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวาง
การท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหา          
ต่อองค์กรที่ท าให้องค์กรต้องปรับตัว เช่น การเข้ามาของคู่แข่งขัน ความต้องการของผู้รับบริการ 
ข้อก าหนด หรือกฎหมายต่าง ๆ 

         ประเด็นที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกใช้หลักการวิเคราะห์ที่เรียกว่า 
C- PEST ซึ่งประกอบด้วย  5 ประเด็น ดังนี้ 

   1)  C - Customer, Competitors  ลูกค้า หรือผู้รับบริการ และคู่แข่งเป็นอย่างไร 
   2)  P - Politics สถานการณ์ทางการเมือง การปรับเปลี่ยนกฎหมายระเบียบราชการ 

เป็นอย่างไร 
        3)  E – Environment, Economic สภาพแวดล้อม หรือสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไร 
        4)  S – Society  สภาพสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
       5)  T – Technology เทคโนโลย ีระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการบริหารที่เกิดขึ้นใหม่  
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ตารางท่ี 3.4 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส ผลจากที่ประชุมวิพากษ์ 
1. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท าให้มี
นักศึกษาต่างชาติมาเรียนเพิ่มมากขึ้น 

1………………………………………………………….. 

2. นโยบายการจ ากัดจ านวนการรับนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยรวมส่งผลให้มหาวิทยาลัยให้มี
โอกาสรับนักศึกษามากขึ้น 

2………………………………………………………….. 

3. ท าเลที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมจึงท าให้
สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการได้ในหลาย ๆ ด้าน  อีกทั้งเป็นแหล่ง
ค้นคว้าวิจัยให้ความรู้และเป็นที่พ่ึงแก่ประชาชน 

3………………………………………………………….. 

4. สังคมไทยในภาพรวมเป็นสังคมเกษตร และเห็น
คุณค่า และประโยชน์ของการศึกษา ส่งผลให้สนับสนุน
การศึกษาและขยายผลการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4………………………………………………………….. 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการติดต่อสื่อสาร 
การแสวงหาความรู้ และการด ารงชีวิตจึงสร้างโอกาส
ให้คนมีความต้องการเข้ามาเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 

5………………………………………………………….. 

ภาวะคุกคาม/ขอจ ากัด  
1. มีสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในพ้ืนที่ใกล้เคียงจ านวน
หลายแห่งที่ผลิตบัณฑิตในคณะและสาขาวิชาเดียวกัน   

1………………………………………………………….. 

2. นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ท าให้มีภาวการณ์
แข่งขันด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในเขต
และนอกเขตพ้ืนที่ 

2………………………………………………………….. 

3. การจัดสรรงบประมาณตามกรอบการบริหารที่เป็น
นโยบายภาครัฐ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย 

3………………………………………………………….. 

4. กระแสสังคมของวัยรุ่นส่งผลให้เกิดค่านิยมการ
เลียนแบบ ชอบความสบาย ขาดความกระตือรือร้น   

4………………………………………………………….. 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาแพงและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วรวมทั้งมีการละเมิดในรูปแบบใหม่ ๆ 

5………………………………………………………….. 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรต้องใช้ข้อมูลหรือหลักฐานที่แท้จริงประกอบการ
วินิจฉัยองค์กร มิใช่เพียงความรู้สึก หรือการคาดการณ์ นอกจากนั้นยังต้องวิเคราะห์ และวางต าแหน่ง
ของปัจจัยในแต่ละด้านให้ถูกต้อง และไม่ขัดแย้งกัน 
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ตัวอย่าง  การวางต าแหน่งของปัจจัยที่ไม่ถูกต้อง 
 
 

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.ยุทธศาสตร์ 1. มีการก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก  

สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 
และนโยบายประเทศ 

1. การก าหนดยุทธศาสตร์ยังไม่
สอดคล้องกับบริบทองค์กร และ
ไมเ่ป็นรูปธรรม 

2.โครงสร้างองค์กร  2. มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน 2. โครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน 
3.ระบบงาน 3. มีการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศมีราคา
แพงและ เปลี่ ยนแปลงอย่ า ง
รวดเร็ว 

4. ทักษะ 4. บุคลากรมีทักษะ และศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

4.บุคลากรขาดความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 

  
 
 
 
 

ภาพที่ 3.13  การวางต าแหน่งของปัจจัยที่ไม่ถูกต้อง 
 
 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า การวินิจฉัยจุดอ่อน ในปัจจัยที่ 1, 2 และ 4 มีความขัดแย้ง
กับจุดแข็ง  ส่วนจุดอ่อนในปัจจัยที่ 3 วางผิดต าแหน่ง เนื่องจากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาแพง
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยภายนอก ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ 

การก าหนดประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน ไม่จ าเป็นต้องมีประเด็นทั้งสองส่วนในแต่ละปัจจัย       
ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อน พิจารณาจากการด าเนินงานในแต่ละปัจจัย      
ถ้าสามารถด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย หรือเกณฑ์เป็นจุดแข็ง หากต่ ากว่าเป้าหมายหรือเกณฑ์    
เป็นจุดอ่อน 

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมสมองเพ่ือทบทวน และสรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมขององค์กร
ออกมาเป็นประเด็นต่าง ๆ  เรียบร้อยแล้วให้น าประเด็นเหล่านั้นมาจัดเรียงใหม่ พร้อมใส่รหัสก ากับ
โดยการน าอักษรภาษาอังกฤษตัวหน้าของปัจจัยแต่ละด้านมาก าหนดตามด้วยตัวเลขล าดับข้อ        
ดังตัวอย่างตารางที ่3.5 และตารางที ่3.6 
 
 
 
 

จุดอ่อน ข้อ 1, 2  และ 4 
ขัดแย้งกับจุดแข็ง 

เป็นปัจจัยภายนอกที่องค์กร
ไม่สามารถควบคุมได้ 
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ตารางท่ี 3.5  การก าหนดรหัสปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

รหัส ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 

S1 
S2 
S3  
S4 
S5 
 
 

W1 
W2 
W3 
W4 
W5 

จุดแข็ง 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดอ่อน 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ตารางท่ี 3.6  สรุปปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

รหัส ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

O1 
O2 
O3  
O4  
O5  

 

 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

โอกาส 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ภาวะคุกคาม/ข้อจ ากัด 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

S มาจากอักษรตัวแรกของค าว่า  
Strength (จุดแข็ง) 

W มาจากอักษรตัวแรกของค าว่า  
Weakness (จุดอ่อน) 

O มาจากอักษรตัวแรกของค าว่า 
Opportunity (โอกาส) 

T มาจากอักษรตัวแรกของค าว่า  
Treat (ภาวะคุกคาม) 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงการสรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมองค์กร และการใส่รหัสสภาพแวดล้อมภายใน 

รหัส ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 
 

S1 
S2 
S3  
S4 
S5 
S6 
S7 
 
 
 

W1 
W2 
W3 
W4 
W5 
W6 
W7 

จุดแข็ง 
 

มีการก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกสอดคล้องกับบริบทขององค์กร และนโยบายประเทศ 
มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน 
มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีความรัก ความผูกพันต่อหน่วยงาน 
บุคลากรมีความรับผิดชอบ และทุ่มเท 
มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปยังคณะหน่วยงานอย่างเหมาะสม 
 

จุดอ่อน 
 

การถ่ายทอดและการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรม 
กรอบอัตราก าลังไม่ครอบคลุมทุกภาระงาน 
การประสานงานและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานมีข้อติดขัด 
นักศึกษาและบุคลากรยังขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
บุคลากรขาดความตระหนักในเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการรองรับการปฏิบัติงานที่เพ่ิมข้ึน 
การก ากับติดตามการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบ ขาดความเข้มงวด 

 
ตารางท่ี 3.8 แสดงการสรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมองค์กร และการใส่รหัสสภาพแวดล้อมภายนอก 

รหัส ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

 

O1 
O2 
 

O3  
 
 

O4 
 

O5 
 

โอกาส 
 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท าให้มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
นโยบายการจ ากัดจ านวนการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมส่งผลให้
มหาวิทยาลัยให้มีโอกาสรับนักศึกษามากข้ึน 
ท าเลที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม จึงท าให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถานประกอบการได้ในหลาย ๆ ด้าน  อีกทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยให้ความรู้และเป็นที่พ่ึง
แก่ประชาชน 
สังคมไทยในภาพรวมเป็นสังคมเกษตร และเห็นคุณค่า และประโยชน์ของการศึกษา ส่งผล
ให้สนับสนุนการศึกษาและขยายผลการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการด ารงชีวิต
จึงสร้างโอกาสให้คนมีความต้องการเข้ามาเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 3.8 (ต่อ) 

รหัส ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

T1 
 

T2 
 

T3 
 

T4 
 

T5 

ภาวะคุกคาม 
มีสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในพ้ืนที่ใกล้เคียงจ านวนหลายแห่งที่ผลิตบัณฑิตในคณะและ
สาขาวิชาเดียวกัน 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้ง 
ท าให้มีภาวการณ์แข่งขันด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในเขตและนอกเขตพ้ืนที่ 
การจัดสรรงบประมาณตามกรอบการบริหารที่เป็นนโยบายภาครัฐ ที่ได้รับการจัดสรร     
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย 
กระแสสังคมของวัยรุ่นส่งผลให้เกิดค่านิยมการเลียนแบบ ชอบความสบาย ขาดความ
กระตือรือร้น   
เทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาแพงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการระเมิด       
ในรูปแบบใหม่ ๆ 

 
หลังจากสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกแล้ว ขั้นต่อไป

เป็นการก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือประเมินสถานภาพขององค์กรซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
ลักษณะ ดังนี้ 

 
1. Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่

บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม มีสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นโอกาส และสภาพแวดล้อมภายใน
เป็นจุดแข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ เรียกว่า สภาพดาวรุ่ง กลยุทธ์ 
SO (กลยุทธ์เชิงรุก) 
 
 
 

 

2. Question Mark (เอ้ือแต่อ่อน) เป็น
ต าแหน่ งที่ บ่ งบอกว่ าองค์ กร โดยภาพรวม           
มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส เป็นปัจจัย
เอ้ือ แต่สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน ส่งผล
ให้มีข้อจ ากัดในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
เรียก สภาพปัญหา กลยุทธ์ WO (กลยุทธ์พัฒนา) 

 

 

 
 

 
 

O 

T 

W S
S 

O 

T 

W S
S 
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3. Cash Cows (ไม่ เ อ้ือแต่แข็ง ) เป็น
ต าแหน่ งที่ บ่ งบอกว่ าองค์ กร โดยภาพรวม           
มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคาม 
สภาพภายในเป็นจุดแข็งที่เอ้ือต่อการพัฒนา ซึ่ง
ต้องรักษาความสามารถภายในไว้ พร้อมที่จะก้าว
ต่อไปเมื่อโอกาสมาถึงเรียก สภาพวัวแม่ลูกอ่อน
กลยุทธ์ ST (กลยุทธ์ป้องกัน) 

 

 
 
 
4. Dogs (ไม่เอ้ือแต่อ่อน) เป็นต าแหน่ง  

ที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมมีสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นภาวะคุกคาม และสภาพแวดล้อม
ภายในเป็นจุดอ่อน จึงมีข้อจ ากัดในการพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพเรี ยก สภาพสุนั ข       
จนตรอก กลยุทธ์ WT (กลยุทธ์ประคองตัว/ถอย) 

 

 

 
วิธีการประเมินสถานภาพขององค์กรเพื่อก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
 
หลังจากสรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมขององค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการ ดังนี้ (ตาราง

ที ่3.9 และ 3.10) 
สภาพแวดล้อมภายใน 

1.            1. น าข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) ในแต่ละปัจจัย (จากตารางที่ 3.7) 
กรอกลงในช่องจุดแข็ง และจุดอ่อน  ช่อง (1) แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันก าหนดน้ าหนัก ช่อง (2)  
โดยให้คะแนนเต็มเท่ากับ 1 ปัจจัยข้อใดที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมากก็ก าหนดน้ าหนัก
คะแนนมากกว่าข้อที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรน้อยกว่า (น้ าหนักของปัจจัยแต่ละข้อขึ้นอยู่กับ
ความส าคัญหรือผลกระทบ)  
           2. ให้ก าหนดคะแนนปัจจัยแต่ละด้าน ช่อง (3) โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนแล้วน า
คะแนนจากเสียงข้างมากมาเป็นข้อสรุปในการก าหนดคะแนน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
       5   คะแนน หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากที่สุด 
       4   คะแนน หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาก 
             3   คะแนน หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานปานกลาง 
             2   คะแนน หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อย 
                1   คะแนน หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อยที่สุด 
 

O 

T 

W S
S 

O 

T 

W S
S 
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2. ช่องน้ าหนักคะแนน ช่อง (4) ให้น าน้ าหนักในช่อง (2) ไปคูณกับคะแนน ช่อง (3) ค านวณ 
ข้อมูลจนครบทุกปัจจัย แล้วบวกคะแนนรวมกันทุกข้อ  

3. ช่องสรุปปัจจัยภายใน ให้น ารวมน้ าหนักคะแนนจุดแข็งเป็นตัวตั้ง ลบด้วยรวมน้ าหนัก 
คะแนนจุดอ่อน   

 
ตารางท่ี 3.9 แสดงการก าหนดค่าน้ าหนัก คะแนน น้ าหนักคะแนน ของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง 
(1) 

น้ าหนัก 
(2) 

คะแนน 
(3) 

น้ าหนักคะแนน 
(4) 

S1  มีการก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกสอดคล้องกับบริบท 
     ขององค์กร และนโยบายประเทศ 

0.10 5 0.50 

S2  มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน 0.07 4 0.28 
S3  มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 0.11 5 0.55 
S4  บุคลากรมีทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน 0.11 3 0.33 
S5  บุคลากรมีความรัก ความผูกพันต่อหน่วยงาน 0.08 3 0.24 
S6  บุคลากรมีความรับผิดชอบ และทุ่มเท 0.09 4 0.36 
S7  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปยังคณะ 
     หน่วยงานอย่างเหมาะสม 

0.10 5 0.50 

รวมน้ าหนักคะแนนจุดแข็ง +2.76 
จุดอ่อน    

W1  การถ่ายทอดและการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติยัง 
      ไม่เป็นรูปธรรม 

0.08 4 0.32 

W2  กรอบอัตราก าลังไม่ครอบคลุมทุกภาระงาน 0.04 3 0.12 
W3  การประสานงานและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
      มีข้อติดขัด 

0.05 4 0.20 

W4  นักศึกษาและบุคลากรยังขาดทักษะด้านภาษา 
      ต่างประเทศ 

0.05 1 0.05 

W5  บุคลากรขาดความตระหนักในเรื่องของการใช้ 
      ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 

0.04 2 0.08 

W6  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการรองรับการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้น 0.03 1 0.03 
W7  การก ากับติดตามการปฏิบัติงานยังไม่เป็นระบบ 
      ขาดความเข้มงวด 

0.05 3 0.15 

รวมน้ าหนักคะแนนจุดอ่อน -0.95 
รวมน้ าหนักปัจจัยภายใน (จุดแข็ง  จุดอ่อน) =  1.00 สรุปปัจจัย       + 1.8 

  ภายใน 
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สภาพแวดล้อมภายนอก 
          1. น าข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส ภาวะคุกคาม) ในแต่ละปัจจัย (จากตารางที่3.8) 
กรอกลงในช่องโอกาส และภาวะคุกคาม ช่อง (1) แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันก าหนดน้ าหนักช่อง 
(2)  โดยให้คะแนนเต็มเท่ากับ 1  ปัจจัยข้อใดที่มีอิทธิพลต่อองค์กรมากก็ก าหนดน้ าหนักคะแนน
มากกว่าข้อที่มีอิทธิพลต่อองค์กรน้อยกว่า (น้ าหนักของปัจจัยแต่ละข้อขึ้นอยู่กับความส าคัญหรือ
ผลกระทบ)  

2. ให้ก าหนดคะแนนปัจจัยแต่ละด้าน ช่อง (3) โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนแล้วจึงน า
คะแนนจากเสียงข้างมากมาเป็นข้อสรุปในการก าหนดคะแนน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

     5   คะแนน หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากที่สุด 
     4   คะแนน หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาก 
     3   คะแนน หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานปานกลาง 
     2   คะแนน หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อย 

1 คะแนน หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อยที่สุด 
3. ช่องน้ าหนักคะแนน ช่อง (4) ให้น าน้ าหนักในช่อง (2) ไปคูณกับคะแนน ช่อง (3) ค านวณ 

ข้อมูลจนครบทุกปัจจัย แล้วบวกคะแนนรวมกันทุกข้อ 
4. ช่องสรุปปัจจัยภายใน ให้น ารวมน้ าหนักคะแนนโอกาสเป็นตัวตั้ง ลบด้วยช่องรวมน้ าหนัก 

คะแนนภาวะคุกคาม   
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ตารางที่ 3.10 แสดงการก าหนดค่าน้ าหนัก คะแนน น้ าหนักคะแนน ของปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

โอกาส 
(1) 

น้ าหนัก 
(2) 

คะแนน 
(3) 

น้ าหนัก
คะแนน 

(4) 
O1 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท าให้มีนักศึกษา 
     ต่างชาติมาเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

0.09 2 0.18 

O2 นโยบายการจ ากัดจ านวนการรับนักศึกษาของสถาบันอุดม 
     ศึกษาโดยรวมส่งผลให้มหาวิทยาลัยให้มีโอกาสรับนักศึกษา 
     มากขึ้น 

0.10 4 0.40 
 
 

O3 ท าเลที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม จึงท าให้สามารถ 
     สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการได้ในหลายๆ 
     ด้าน  อีกท้ังเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยให้ความรู้ฯ 

0.15 5 0.75 

O4 สังคมไทยในภาพรวมเป็นสังคมเกษตร และเห็นคุณค่า และ 
     ประโยชน์ของการศึกษา ส่งผลให้สนับสนุนการศึกษาและ 
     ขยายผลการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.07 5 0.35 

O5 เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการติดต่อสื่อสาร การ 
     แสวงหาความรู้ และการด ารงชีวิตจึงสร้างโอกาสให้คนมีความ 
     ต้องการเข้ามาเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 

0.11 5 0.55 

รวมน้ าหนักคะแนนโอกาส +2.23 
ภาวะคุกคาม    

T1 มีสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในพื้นท่ีใกล้เคียงจ านวนหลายแห่งที่ผลิต 
    บัณฑิตในคณะและสาขาวิชาเดียวกัน 

0.12 2 0.24 

T2 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการจัด 
    การศึกษา นอกสถานที่ตั้ง ท าให้มีภาวการณ์แข่งขันด้านการ 
    จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในเขตและนอกเขตพ้ืนที่ 

0.10 2 0.20 

T3 การจัดสรรงบประมาณตามกรอบการบริหารที่เป็นนโยบาย 
    ภาครัฐ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการของ 
    มหาวิทยาลัย 

0.09 3 0.27 

T4 กระแสสังคมของวัยรุ่นส่งผลให้เกิดค่านิยมการเลียนแบบ ฯ   0.08 2 0.16 
T5 เทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาแพงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
    รวมทั้งมีการละเมิดในรูปแบบใหม่ ๆ 

0.09 1 0.09 

รวมน้ าหนักคะแนนภาวะคุกคาม -0.96 
รวมน้ าหนักปัจจัยภายใน (โอกาส  ภาวะคุกคาม) = 1.00 สรุปปัจจัย    + 1.27 

 ภายนอก 
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การลากเส้นกราฟเพื่อก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
 

น าข้อมูลการวิเคราะห์จากตารางที่ 3.9 และ 3.10 มาท าเป็นกราฟเพ่ือก าหนดต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ลากเส้นสองเส้นตัดกัน ให้จุดตัดมีค่าเท่ากับ 0 แกนบน และแกนซ้ายมีค่าเท่ากับบวก 
ส่วนแกนล่าง และแกนขวามีค่าเท่ากับลบ  

2. จากจุดตัดที่เป็น 0 ให้ก าหนดจุด 1, 2, 3, 4 และ 5 ที่แกนแต่ละด้านให้มีระยะห่าง  
เท่า ๆ กัน โดยให้เป็นค่าบวก และลบ ตามเงื่อนไขข้อที่ 1 

3. เส้นแนวตั้งก าหนดให้เป็นเส้นปัจจัยภายนอก โดยใช้สัญลักษณ์ด้านบนเป็นอักษรตัว O  
(โอกาส) ด้านล่างเป็นอักษรตัว T (ภาวะคุกคาม) 

4. เส้นแนวนอนก าหนดให้เป็นเส้นปัจจัยภายใน โดยใช้สัญลักษณ์ด้านซ้ายเป็นอักษรตัว S 
(จุดแข็ง) ด้านขวาเป็นอักษรตัว W (จุดอ่อน) 

5. น าตัวเลขสรุปปัจจัยภายใน (+1.8) มาก าหนดจุดบนแกนแนวนอน และตัวเลขสรุปปัจจัย 
ภายนอก (+1.27) มาก าหนดจุดบนแกนแนวตั้ง  ลากเส้นจากจุดทั้งสองให้มาบรรจบกันเป็นสี่เหลี่ยม 
และแรเงาภายในสี่เหลี่ยม ลากลูกศรตัดผ่านสี่เหลี่ยมที่แรเงา 

6. น ารวมน้ าหนักคะแนนแต่ละด้าน มาก าหนดจุดลงบนแกน (รวมน้ าหนักคะแนนจุดแข็ง  
= +2.76, รวมน้ าหนักคะแนนจุดอ่อน = -0.95, รวมน้ าหนักคะแนนโอกาส = +2.33, รวมน้ าหนัก
คะแนนภาวะคุกคาม = -0.96) รวมทั้งหมด 4 จุด ลากเส้นให้ผ่านจุดตัดทั้ง 4 จุดเป็นรูปวงรี 
 

ตัวอย่าง กราฟก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.14  กราฟก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ 

-0.95 

  1.27 

+2.23 

+2.76 
-0.96 

1.8 

O 

T 

S W 

SO 
กลยุทธ์เชิงรุก 

Star Question Mark 

Cash Cows Dogs 
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จากตัวอย่าง  บริเวณที่แรเงาอยู่ในต าแหน่งโอกาสและจุดแข็ง ซึ่งเป็น Stars (เอ้ือและแข็ง) 
เป็นต าแหน่งที่บ่ งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส และ
สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรียกว่า 
สภาพดาวรุ่ง หรือกลยุทธ์เชิงรุก แต่เมื่อสังเกตจากรูปวงรี พบว่า มีส่วนที่ล้ าไปในบริเวณ Question 
Marks, Cash Cows  และ Dog แสดงว่ายังมีปัจจัยที่เป็นภาวะคุกคาม และจุดอ่อนอยู่ แต่เป็นส่วน
น้อย  ซึ่งองค์กรต้องน าโอกาสจากภายนอกที่มีมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจุดแข็งที่มีอยู่ภายใน
องค์กร 

เมื่อรู้ว่าปัจจุบันองค์กรอยู่ ณ จุดไหน จากการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพปัจจุบันแล้ว
จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดว่า องค์กรต้องการไปสู่จุดไหน (Where do we want to be?) โดย
การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นทิศทางขององค์กรในขั้นตอนต่อไป 

 
 ขั้นตอนที่ 2  การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดซึ่ง มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้หน่วยงานเป็นภายใน 3 - 5 ปีข้างหน้าเป็น
การบอกให้รู้เส้นทางเดินของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยการระบุข้อความที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น     
ที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้ึน เป็นการตอบค าถามว่า “เราต้องการไปสู่จุดไหน” (Where do we want 
to be?) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีการก าหนดวิสัยทัศน์ ด าเนินการโดยน าสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกมาหาค าส าคัญ (Keyword) โดยการขีดเส้นใต้ค าที่เห็นว่ามีความส าคัญ แล้วลอกลงกระดาษ
เปล่าให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันหลอมรวมค าส าคัญ ๆ ให้เป็นประโยค โดยมีหลักอยู่ว่า ต้องบอกให้ได้
ว่า องค์กรของเราต้องการจะเป็นอะไร  และอยากจะท าอะไร ในการก าหนดวิสัยทัศน์ จะต้องเขียน 
ให้สั้น กะทัดรัด ท้าทาย จดจ าง่ายบอกถึงความปรารถนา คาดหวัง และบอกให้ทราบถึงสิ่งที่จะบรรลุ
ถึง หรือระดับการให้บริการ ซึ่งตัวอย่างค าส าคัญ เช่น มุ่งเน้นคุณภาพ การพัฒนาท้องถิ่น  ยอมรับ     
โดดเด่น อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือ สร้างโอกาส เชิงรุก  ศักยภาพ  กระจายอ านาจ ความร่วมมือ     
สร้างเครือข่าย แหล่งค้นคว้าวิจัย ฯลฯ 
 
 
 

หลักการเขียนวิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ต้องสัมพันธ์กับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT  
  สั้น กะทัดรัด  จดจ าง่าย ได้ใจความ 
  มีความเป็นไปได้  ดึงดูดใจ ท้าทาย และสร้างแรงบันดาลใจ 
  บอกถึงความปรารถนา ความคาดหวัง สิ่งที่จะบรรลุถึง  หรือระดับการให้บริการ 
  อย่าก าหนดโดยคนเพียงไม่ก่ีคน 
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ตัวอย่าง   การก าหนดวิสัยทัศน์ 
 

“มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมของภาคตะวันออก  เพ่ือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์
พระราชา” 

 เป็นวิสัยทัศน์สั้น ชัดเจน  ท้าทาย และสร้างแรงบรรดาลใจ 
 
“มหาวิทยาลัยทีบ่รรลุความเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาท้องถิ่น

ให้เป็นต้นแบบในการสร้างคุณภาพ” 
  เป็นวิสัยทัศน์ที่ไม่ค่อยชัดเจน  ต้องแปลความหมายต่อไปอีกในเรื่องของความเติบโต   

ที่ยั่งยืน และเป็นต้นแบบในการสร้างคุณภาพ ว่าเป็นอย่างไร  
 
“มหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในด้านของการบริการวิชาการ สร้างโอกาสในการแข่งขัน

ทางการศึกษา สร้างงานวิจัย ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรม และพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน” 

 เป็นวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยคยาว  ค่อนข้างจ าได้ยาก และไม่ท้าทาย   
 
ภาพที่ 3.15  การก าหนดวิสัยทัศน์ 
 

ข้อควรระวัง การก าหนดวิสัยทัศน์ของแต่ละหน่วยงานจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานบังคับบัญชา  เช่น มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ต้องก าหนด
วิสัยทัศน์ให้สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  เป็นต้น 

 

หลังจากที่ก าหนดวิสัยทัศน์แล้ว จึงด าเนินการก าหนดปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  และ
ค่านิยมองค์กร ไปในคราวเดียวกันเลยก็ได้ 
  

 ปรัชญา คือ หลักคิด หลักการ คติพจน์ 
  

ตัวอย่าง  การก าหนดปรัชญา 
 

  “จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
 

ภาพที่ 3.16  การก าหนดปรัชญา 
 
อัตลักษณ์ (Identity) คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของ    

บุคล สังคม ชุมชน หรือองค์กรนั้น ๆ 
 

ตัวอย่าง  การก าหนดอัตลักษณ์ 
 

“จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน” 
 
ภาพที่ 3.17  การก าหนดอัตลักษณ์ 
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เอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็น    
เป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งขององค์กร หรือความส าเร็จขององค์กร 
 
ตัวอย่าง  การก าหนดเอกลักษณ์ 

  

“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น
ตามแนวพระราชด าริ”   

 

ภาพที่ 3.18  การก าหนดเอกลักษณ์ 
 

ค่านิยมองค์กร (Organization Value) หรือความเชื่อ หรือ อุดมการณ์ คือ สิ่งที่องค์กร
ถือว่ามีค่าพึงปรารถนาต้องการให้เป็นเป้าหมายขององค์กรและปลูกฝังให้สมาชิกขององค์กรยึดถือ  
เป็นเป้าหมายในการด าเนินชีวิต   
 
ตัวอย่าง การก าหนดค่านิยมองค์กร 

  

การก าหนดค่านิยมโดยน าค าศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้ เช่น ค าว่า POSITIVE และน าอักษร
ภาษาอังกฤษแต่ละตัวมาก าหนดเป็นค าใหม่ และให้ความหมายแต่ละค า 
 

P rofessional            มหาวิทยาลัยที่เป็นมืออาชีพ 
O wnership    มหาวิทยาลัยที่มีความรัก และความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
S ocial Responsibility          มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
I  ntegrity                          มหาวิทยาลัยแห่งความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 
T eamwork     มหาวิทยาลัยที่มีการท างานเป็นทีม 
I  nnovation                   มหาวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรม 
V ision Focus                  มหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

          E xcellence                มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

ภาพที่ 3.19  การก าหนดค่านิยมองค์กร 

 

2.  การก าหนดภารกิจ/พันธกิจ 
        พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบ หรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่ วยงาน          
การก าหนดพันธกิจ สามารถท าได้โดยน าภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่มหาวิทยาลัย
ได้รับมอบหมายหรือการก าหนดสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยจะ
เกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่า มหาวิทยาลัยต้องการอะไร หรือต้องการเป็นอะไรในอนาคต (วิสัยทัศน์) 
ดังนั้นการก าหนดพันธกิจ จึงเป็นการตั้งค าถามว่า มหาวิทยาลัยจะต้องท าอะไร เพ่ือใคร หรือขอความ
ที่ระบุวิธีการด าเนินการที่จะท าใหบรรลุวิสัยทัศน 
       การก าหนดพันธกิจมีแนวทางการด าเนินการแยกเป็น 2 ระดับ คือ 

1) พันธกิจในลักษณะที่ได้รับมอบหมายจากสังคม หรือรัฐ ซึ่งได้แก่ กฎระเบียบ  
ข้อบังคับท่ีก าหนดอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
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2) พันธกิจที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        วิธีการก าหนดพันธกิจ ด าเนินการโดยการขีดเส้นใต้ค าส าคัญ ๆ ในวิสัยทัศน์ว่ามีกี่ค า

แล้วแตกค าส าคัญดังกล่าวว่าจะต้องท าอะไรบ้าง ให้บรรลุผลส าเร็จตามค าส าคัญนั้น เช่น การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน า รับใช้สังคมมหาวิทยาลัยจะท าอะไรบ้าง พันธกิจโดยมากจะก าหนดเป็นข้อ ๆ โดย
ประโยคที่ใช้เขียนพันธกิจ จะประกอบด้วยใคร จะท าอะไร และเกิดอะไร 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 3.20 ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
 
ตัวอย่าง  การก าหนดพันธกิจ 
 

1. พันธกิจในลักษณะที่ได้รับมอบหมายจากสังคม หรือรัฐ ได้แก่ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2557 
ตามมาตรา 8 ได้ก าหนดก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
     (1) แสวงหาความจริงเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
     (2)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้ งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 

พันธกิจที่ดี มีลักษณะดังนี้ 
  สอดคล้องกับนโยบาย กฏหมาย และระเบียบที่มีอยู่ 
  ไม่ขัดแย้งต่อบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
  ต้องระบุถึงบทบาทหน้าที่ ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคุลมรอบด้านและ 
      มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
  ต้องสะท้อนถึงคุณค่าหลัก หรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ 
  ต้องสนับสนุน และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
  ต้องเป็นกรอบในการก าหนดพันธกิจของหน่วยงานย่อย 
  การเขียนพันธกิจจะต้องเป็นข้อความที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าวิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1 พันธกิจ 2 พันธกิจ 3 
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    (3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ท้องถิน่และของชาติ 
              (4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่น ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชน และท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
              (5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลติและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
              (6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
     (7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่        
ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน 
     (8)  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  พันธกิจที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้   
  
ตัวอย่าง  แนวทางการเขียนพันธกิจ 
           

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมของภาคตะวันออก  เพ่ือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์
พระราชา 
 
 
 
   

 
ภาพที่ 3.21  แนวทางการเขียนพันธกิจ 
 
หลังจากนั้นให้น าค าส าคัญที่ได้เขียนลงในตารางที ่แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันระดมสมอง

เพ่ือก าหนดพันธกิจร่วมกันว่าจะต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามค าส าคัญนั้น ดังตารางที่ 
3.11 
 
 
 
 
 

ขีดเส้นใต้ค าส าคัญ ๆ ในวิสัยทัศน์ว่ามีก่ีค าแล้วแตกค าส าคัญ
ดังกล่าวว่าจะต้องท าอะไรบ้าง ให้บรรลุผลส าเร็จตามค าส าคัญ 
ดังตารางที ่4.10 
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ตารางท่ี 3.11 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจกับวิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ที่น ามาแตกค าส าคัญ พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคม - ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญ  

ในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการ
พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
- บริการวิชาการ  และประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
แห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น  
- ทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา - สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- พัฒนาและถ่ ายทอดเทคโนโลยีสู่ ท้ องถิ่ น
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อเนื่องและยั่งยืน    

 

3. การก าหนดยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ (Strategic issue) หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้อง

มุ่งเน้น  สามารถท าได้โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยต้องการด าเนินการ      
ในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการแล้วต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด ซึ่งยทุธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นจะต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.22 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 1 พันธกิจ 2 พันธกิจ3 

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 
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        น าพันธกิจจากตารางที่ 3.11 เขียนลงในตารางที่ แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันระดม
สมองเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ดังตารางที ่3.12 
 
ตารางท่ี 3.12 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจกับยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญ 
ในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. สร้างงานวิจยัและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและประเทศไทย 4.0  

3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อเนื่องและยั่งยืน    

3. การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุกที่เชื่อมโยง
กับการทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือ  
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคม 

4. บริการวิชาการ และประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน การศึกษา ชุมชน องค์การทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
แห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น 

 

5. ทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

 
4. การก าหนดเป้าประสงค์ 
    เป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง สิ่ งที่มหาวิทยาลัยต้องการจะบรรลุ  โดยต้องน า

ยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า หากสามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จตามยุทธศาสตร์แต่ละข้อ
แล้ว ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร ซึ่งเป็นการก าหนดผลลัพธ์สุดท้ายที่จะ
ให้เกิดข้ึนจากการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

    การก าหนดเป้าประสงค์จะต้องมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์      
ทีก่ าหนดไว้ซึ่งจะต้องพยายามก าหนดเป้าประสงค์โดยการมองกรอบการประเมินผล 4 มิติ คือ 
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1. มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (Run the Business) : พิจารณาว่าผลลัพธ์ 
ที่ส าคัญจากยุทธศาสตร์นั้นคืออะไร อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญว่ายุทธศาสตร์นั้นประสบความส าเร็จ 

2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Serve the Customer) : พิจารณาว่าอะไรคือ 
สิ่งที่ผู้รับบริการของยุทธศาสตร์ต้องการ และจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถน าเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการ
ต้องการ 

3. มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติการ (Manage Resources) : พิจารณาว่า 
ต้องการทรัพยากร ต้องมีกระบวนการหรือกิจกรรมใดบ้าง เพ่ือน าไปสู่สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการหรือ
เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 

4. มิติด้านพัฒนาองค์กร (Capacity Building) : พิจารณาว่าจะต้องมีการพัฒนา 
องค์กรในด้านใดบ้างเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.23 ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 1 พันธกิจ 2 พันธกิจ 3 

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 

เป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 1 

หลักการเขียนเป้าประสงค์ 
  ต้องมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
  การเขียนเป้าประสงค์ จะเขียนในลักษณะผลลัพธ์ปลายทางที่จะด าเนินการให้บรรลุผผล/ 
      สิ่งที่ต้องการจะบรรลุ 
  ทุกเป้าประสงค์ต้องมีตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ในการก าหนดเป้าประสงค์ ต้องก าหนดโดยมองกรอบการประเมินทั้งสี่มิติ คือ มิติด้าน 
       ประสิทธิผลตามพันธกิจ  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  มิติด้านประสิทธิภาพการจัดการ 
       และมิติด้านพัฒนาองค์กร 
  เป้าประสงค์ควรจะเขียนอยู่ในรูปของ ค ากริยา 
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น ายุทธศาสตร์จากตารางที่ 3.12 เขียนลงในตารางที่ แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันระดม
สมองเพ่ือก าหนดเป้าประสงค์ให้มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และจะต้อง
มองกรอบการประเมินผล 4 มิติ  ดังตารางที ่3.13 
 
ตารางท่ี 3.13 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับเป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  

1. การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และวิชาชีพ โดยเป็นที่ยอมรับของสังคมและ
สถานประกอบการ (มิติด้านประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์) 
2. การเปิดหลักสูตรใหม่  และปรับปรุ งทุก
หลั กสู ตร ให้ ทั นสมั ย  สอดคล้ อ งกับ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 รวมทั้งได้รับการ
เผยแพร่หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR 
(มิติด้านคุณภาพการให้บริการ) 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ
ไทย 4.0 

1. มีงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สร้างความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (มิติด้านประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์) 
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติ และ
นานาชาติ (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ) 

3. การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก ที่เชื่อมโยง
กับการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคม 

1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทาง
บริการวิชาการ ในภาคตะวันออกที่เสริมสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างศักยภาพของผู้น า 
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  (มิติด้านพัฒนา
องค์กร) 
2. สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับผู้น า
ชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น (มิติ
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติการ)         
3. การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ (มิติด้านประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการ) 
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ตารางท่ี 3.13 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  
 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับของสังคม (มิติด้านพัฒนาองค์กร) 

 
 หลังจากได้ก าหนดเป้าประสงค์โดยการมองกรอบการประเมินผล 4 มิติ แล้วให้ด าเนินการ
สร้างความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ 
 

การสร้างความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์ 
  เป็นการน าเป้าประสงค์ในแต่ละมิติมาจัดเรียง และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล 

หรือมุมมองต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ การจัดท าดังกล่าว เรียกว่า การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ หรือ 
Strategy Map ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดเป้าประสงค์ และทิศทางของหน่วยงาน  
ให้ ชัดเจนขึ้น เพ่ือเป็นการท าให้แต่ละหน่วยงานมั่นใจว่าเป้าประสงค์มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะ
ของเหตุและผล อีกทั้งมีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมในทุก ๆ มิติ  ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน การสร้างตารางที่ความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์ แสดงตามตัวอย่าง ดังนี้  
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แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) แสดงความสัมพนัธ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค ์

ภาพที่ 3.24 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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22 

วิสัยทัศน์ (VISION) : มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมของภาคตะวันออก  เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา  

A Leading Social Enterprise  University in the Eastern Thailand to Create Innovation with Royal Philosophy. 
การยกระดับคณุภาพการผลิตบณัฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ ของสังคมและประเทศไทย 4.0 

การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก ที่เช่ือมโยงกับการ
ทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย

ช้ันน ารับใช้สังคม 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
- ประสิทธิผล 
ตามยุทธศาสตร์ 

- คุณภาพ 
การบริการ 

- ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการ 

- การพัฒนา
องค์กร 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติและสามารถป้องกันหรือ
แก้ปัญหาสังคม     ได้อย่างยั่งยืน 

บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม และเช่ียวชาญในศาสตร์ ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และวิชาชีพ โดยเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ 

 

สร้างศักยภาพและความเขม้แข็งให้กับผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น 
 

การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางบริการวิชาการ ในภาคตะวันออก         
ที่เสริมสรา้งการเรียนรูต้ลอดชีวิตเพื่อสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น      

อย่างยั่งยืน 

มีงานวิจัยและนวตักรรม ท่ีสรา้งความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

การเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรงุทุกหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร พ.ศ. 2558 รวมทั้งได้รับการเผยแพร่หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR 

 

เป็นแหล่งเรียนรู้ศลิปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสรรค์ผลงาน       
ที่โดดเด่นเป็นท่ียอมรับของสังคม 
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   5. การก าหนดตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามหาวิทยาลัย

สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ เป็นการแปลงเป้าประสงค์ให้ออกมาเป็น
ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมซึ่งมีได้หลายรูปแบบ เช่น จ านวนตัวเลขธรรมดา  ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์  
อัตราส่วน หรืออัตรา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.25 ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัด กับเป้าประสงค์ 
 
ตัวอย่าง  ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัด กับเป้าประสงค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

    เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร์ ได้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและวิชาชีพ โดยเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ    
  ตัวช้ีวัด 1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตามศาสตร์และวิชาชีพ 

        ตัวช้ีวัด 1.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                       แห่งชาติ 

ตัวช้ีวัด 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการได้รับการส่งเสริมสุขภาวะ 
      จากมหาวิทยาลัย 

      เป้าประสงค์ 2 การเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้อง 
      กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 รวมทั้งได้รับการเผยแพร่ 
      หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR 
          ตัวช้ีวัด 2.1  ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นไปตาม 
                         เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  

ตัวช้ีวัด 2.2  จ านวนหลักสูตรใหม่/ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2…………………………………………………………………………………………………….. 
   เป้าประสงค์ 1 ............................................................................................................ 
       ตัวช้ีวัด 1.1  ........................................................................................................... 
       ตัวช้ีวัด 1.2  ........................................................................................................... 
   เป้าประสงค์ 2 ........................................................................................................... 
      ตัวช้ีวัด 2.1  ......................................................................................................... 
      ตัวช้ีวัด 2.2  ......................................................................................................... 

เป้าประสงค์ 1 เป้าประสงค์ 2 

ตัวช้ีวัด 1.1 ตัวช้ีวัด 2.1 ตัวช้ีวัด 2.2 
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ก าหนดตัวชี้วัดจนครบทุกเป้าประสงค์ ของแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้น       
จะเห็นได้ว่าทุกหัวข้อตั้งแต่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด จะต้องมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งหมด 
 

6. การก าหนดค่าเป้าหมาย 
    ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จที่หน่วยงาน

ต้องการบรรลุ เป็นการก าหนด หรือระบุว่าในแผนงานนั้น ๆ หน่วยงานต้องการท าอะไร ให้ได้จ านวน
เท่าไหร่ การก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละปี  อาจใช้ข้อมูลพื้นฐานจากผลงานในปีที่ผ่านมา มาเป็น
ตัวเลขเริ่มต้น โดยการก าหนดค่าเป้าหมายจะต้องมีความท้ายทาย  และต้องค านึงถึงความเป็นไปได้
ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 3.14 แสดงการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด 

 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ 

xx xx xx xx xx 
1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตามศาสตร์และวิชาชีพ 80 85 90 95 95 
1.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ 
     มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

85 90 90 95 95 

1.3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการได้รับการ 
     ส่งเสริมสุขภาวะจากมหาวิทยาลัย 

80 85 90 95 95 

1.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
     และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

90 95 95 98 98 

1.5 จ านวนหลักสูตรใหม่/ปี 5 5 5 5 5 

หลักการก าหนดค่าเป้าหมาย 
  การเทียบกับผลงานปีที่ผ่านมา  หรือเทียบกับผลงานเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
  การพิจารณาจากแนวโน้มที่น่าจะเป็นไปในอนาคต 
  การเทียบกับผลงานที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
  การเทียบกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  การตั้งเป้าหมายตามนโยบายของผู้บริหาร 
  การตั้งเป้าหมายร่วมจากผู้ปฏิบัติงาน 
  ลักษณะของเป้าหมายที่ดี  

- ต้องมีความท้าทาย    -  น าไปสู่การพัฒนา 
- สูงกว่ามาตรฐานการท างานที่เคยปฏิบัติ -  ส่งเสริมให้เกิดความพยายาม 
- ไม่สูงจนเกินไปจนไม่สามารถท าได้จริง 
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7. การก าหนดกลยุทธ์ 
    กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง  สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.26 ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ กับเป้าประสงค์ 
 
    กระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์ใช้ตาราง SWOT เมทริกซ์เป็นการน าข้อมูลที่ได้จาก

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (ขั้นตอนที่ 1) มาประกอบการพิจารณากลยุทธ์ที่สรุปจากตาราง SWOT 
เมทริกซ์ แบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ SO คือ กลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งภายในเพ่ือน าโอกาสที่ดีจากภายนอกมาใช้      
ซึ่งเป็นการน าเอาโอกาสมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเติบโต 

2. กลยุทธ์ WO คือ กลยุทธ์ที่ใช้ลดจุดอ่อนภายในโดยใช้โอกาสที่ดีจากภายนอก ซ่ึงเป็น 
การปรับปรุงตนเอง เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความถนัด 

3. กลยุทธ์ ST คือ กลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งภายในเพื่อลดทอน หรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจาก 
ภายนอก เป็นการก าจัดภัยคุกคาม เพ่ือรักษาเสถียรภาพ 

4. กลยุทธ์ WT คือ กลยุทธ์ที่ใช้ลดจุดอ่อนภายใน และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจาก
ภายนอกเป็นการหลีกเลี่ยง หรือ หนีตัดทอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 1 เป้าประสงค์ 2 

กลยุทธ์ 1.1 กลยุทธ์ 2.1 กลยุทธ์ 2.2 

หลักการเขียนกลยุทธ์ 
  ควรจะเขียนอยู่ในรูปของ ค ากริยา 
  ค าท่ีมักใช้ในการเขียนกลยุทธ์ SO (เชิงรุก) เช่น พัฒนา สร้างรากฐาน สร้างความเข้มแข็ง 
      กระจายโอกาส สร้างเครือข่าย เสริมสร้างประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างศักยภาพ 
      พัฒนากระบวนการ ขยายฐาน สร้างความเป็นเลิศ เป็นต้น 
  ค าท่ีมักใช้ในการเขียนกลยุทธ์ WO (เชิงแก้ไข) เช่น ปรับปรุงกลไก ฟ้ืนฟู เพ่ิมขีด 
      ความสามารถ  พัฒนาความเข้มแข็ง ปฏิรูป ขับเคลื่อน สร้างกลไก กระตุ้นให้เกิด 
      สร้างแรงจูงใจ เป็นต้น 
  ค าท่ีมักใช้ในการเขียนกลยุทธ์ ST (เชิงป้องกัน) เช่น สร้างความเท่าเทียม  พัฒนาขุมก าลัง 
      วิชาการ สร้างคุณภาพ  ยกระดับ ระดมทรัพยากร เป็นต้น 
  ค าท่ีมักใช้ในการเขียนกลยุทธ์ WT (เชิงรับ) เช่น หลอมรวม ปรับลด  เพ่ิมมาตรการ  
      ปรับโครงสร้าง  พลิกฟ้ืน  เป็นต้น 
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วิธีการก าหนดกลยุทธ์ ด าเนินการโดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สถานภาพและ
ศักยภาพปัจจุบัน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม- SWOT) จากขั้นตอนที่ 1 มาเขียนลงใน
ตาราง SWOT เมทริกซ์ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ SO ให้วาดตารางแบ่งออกเป็น 4 ช่อง น าข้อมูลจุดแข็ง (Strengths) จากตาราง
ที ่3.7 เขียนลงในตารางช่องขวามือด้านบน  น าข้อมูลโอกาส (Opportunities) จากตารางที่ 3.8 
เขียนลงในตารางช่องซ้ายมือด้านล่าง   

  2. น าปัจจัยที่อยู่ในหัวข้อจุดแข็ง และโอกาสที่มีความสัมพันธ์กันมาจับคู่เพ่ือก าหนดกลยุทธ์
เชิงรุก ซึ่งค าที่น ามาใช้เป็นข้อความเริ่มต้น เช่น พัฒนา สร้างรากฐาน สร้างความเข้มแข็ง   กระจาย
โอกาส สร้างเครือข่าย เสริมสร้างประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างศักยภาพ  เป็นต้น โดยน า    
กลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น เขียนลงในตารางช่องขวามือด้านล่าง และให้ใส่วงเล็บท้ายข้อความกลยุทธ์ระบุ
ที่มาว่าเกิดจากปัจจัยของจุดแข็ง และโอกาสข้อใด ซึ่งกลยุทธ์แต่ละข้อ อาจเกิดจากการจับคู่ปัจจัย
หลายข้อก็ได้  ตัวอย่าง (S1,2,3 – O2)  

3. กลยุทธ์ WO ให้วาดตารางทีแ่บ่งออกเป็น 4 ช่อง น าข้อมูลจุดอ่อน (Weaknesses) จาก
ตารางที ่3.7 เขียนลงในตารางช่องขวามือด้านบน น าข้อมูลโอกาส (Opportunities) จากตารางที ่3.8 
เขียนลงในตารางช่องซ้ายมือด้านล่าง   

  4. น าปัจจัยที่อยู่ในหัวข้อจุดอ่อน และโอกาสที่มีความสัมพันธ์กันมาจับคู่เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ 
เชิงแก้ไข ซึ่งค าที่น ามาใช้เป็นข้อความเริ่มต้น เช่น ปรับปรุงกลไก ฟ้ืนฟู เพ่ิมขีดความสามารถ  พัฒนา
ความเข้มแข็ง ปฏิรูป ขับเคลื่อน สร้างกลไก กระตุ้นให้เกิด  สร้างแรงจูงใจ เป็นต้น โดยน ากลยุทธ์     
ที่ก าหนดขึ้น เขียนลงในตารางที่ช่องขวามือด้านล่าง และให้ใส่วงเล็บท้ายข้อความกลยุทธ์ระบุที่มาว่า
เกิดจากปัจจัยของจุดอ่อน และโอกาสข้อใด ซึ่งกลยุทธ์แต่ละข้อ อาจเกิดจากการจับคู่ปัจจัยหลายข้อ  
ก็ได้  ตัวอย่าง (W2,3 – O2,5)  

5. กลยุทธ์ ST ให้วาดตารางแบ่งออกเป็น 4 ช่อง น าข้อมูลจุดแข็ง (Strengths) จากตาราง
ที่ 3.7 เขียนลงในตารางช่องขวามือด้านบน  น าข้อมูลภาวะคุกคาม (Threats) จากตารางที่ 3.8   
เขียนลงในตารางทีช่่องซ้ายมือด้านล่าง   

  6. น าปัจจัยที่อยู่ในหัวข้อจุดแข็ง และภาวะคุกคามที่มีความสัมพันธ์กันมาจับคู่เพ่ือก าหนด
กลยุทธ์เชิงป้องกัน ซึ่งค าที่น ามาใช้เป็นข้อความเริ่มต้น เช่น สร้างความเท่าเทียม  พัฒนาขุมก าลัง
วิชาการ สร้างคุณภาพ  ยกระดับ ระดมทรัพยากร เป็นต้น โดยน ากลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น เขียนลงใน
ตารางช่องขวามือด้านล่าง และให้ใส่วงเล็บท้ายข้อความกลยุทธ์ระบุที่มาว่าเกิดจากปัจจัยของจุดแข็ง 
และภัยคุกคามข้อใด ซึ่งกลยุทธ์แต่ละข้อ อาจเกิดจากการจับคูป่ัจจัยหลายข้อก็ได้  ตัวอย่าง (S1,2,3 – 
T2,4,5)  

7. กลยุทธ์ WT ให้วาดตารางที่แบ่งออกเป็น 4 ช่อง น าข้อมูลจุดอ่อน (Weaknesses) จาก
ตารางที ่3.7 เขียนลงในตารางช่องขวามือด้านบน น าข้อมูลภาวะคุกคาม (Threats) จากตารางที่ 3.8 
เขียนลงในตารางทีช่่องซ้ายมือด้านล่าง   

8. น าปัจจัยที่อยู่ในหัวข้อจุดอ่อน และภาวะคุกคามที่มีความสัมพันธ์กันมาจับคู่เพ่ือก าหนด
กลยุทธ์เชิงรับ ซึ่งค าที่น ามาใช้เป็นข้อความเริ่มต้น เช่น หลอมรวม ปรับลด  เพ่ิมมาตรการ  ปรับ
โครงสร้าง  พลิกฟ้ืน เป็นต้น โดยน ากลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น เขียนลงในตารางช่องขวามือด้านล่าง และให้
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ใส่วงเล็บท้ายข้อความกลยุทธ์ระบุที่มาว่าเกิดจากปัจจัยของจุดอ่อน และภาวะคุกคามข้อใด ซึ่งกลยุทธ์
แต่ละข้อ อาจเกิดจากการจับคูป่ัจจัยหลายข้อก็ได้  ตัวอย่าง (W2,3 – O2,5) 

 
ตารางท่ี 3.15 แสดงการก าหนดกลยุทธ์ SO ในตารางที ่SWOT เมทริกซ์ 

SO 

Strengths 
S1 มีชื่อเสียงในการผลิตครู 77 ปี ด้านการจดัการเรียนการสอน 

    การบริหารการศึกษา และครูวทิยาศาสตร์ มีศิษยเ์ก่าที่ไดร้ับ 

    รางวัลผูบ้ริหารดีเด่นระดับชาต ิ 
S2 คณาจารยม์ีผลงานวิจัย และได้รับรางวลัระดับชาติ และนานาชาต ิ

S3 ผู้ใช้บัณฑิตยอมรับในคุณภาพบัณฑิตด้านความขยัน ซื่อสัตยแ์ละ 
    อดทน 

S4 มีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ 

S5 มีสถาบันพัฒนาคุณภาพครูที่เป็นท่ียอมรับในภาคตะวันออก 

S6 ท าเลทีต่ั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีนิคมอตุสาหกรรม และเป็นจุดเช่ือมต่อ 
    ของอาเซียน เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงท าให้ 
    สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการได้ใน 
    หลาย ๆ ด้าน อีกท้ังเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยให้ความรู้และเป็นที่พ่ึง 
    แก่ประชาชน 
 

Opportunities 
O1 นโยบาย Thailand 4.0  เป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม การเกษตร  สิ่งแวดล้อม และเพิม่การผลติ
บัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการผลติ
บัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 

O2 ในพื้นที่มีโรงพยาบาลเพิม่ขึ้น จึงเป็นโอกาสในการขยายการ
จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

O3 การเปิด AEC ท าให้มีโอกาสในการจัดการศึกษาแบบ 
Double Degree Program และความร่วมมือด้านการวจิัย 

O4 นโยบายรัฐบาลโดยใช้เครือข่ายและระบบ Coaching ใน
การพัฒนาครู สพฐ. และครูในกลุม่อาเซียนดา้นภาค
ตะวันออก 

O5 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมากข้ึน 

 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ 
1. ยกระดับการจัดการเรยีนการสอนและพัฒนาครสูู่ความเป็นเลิศ                 
(S1-O4) 
2. ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  นโยบาย 
Thailand 4.0 และ AEC (S1, 6-O1, 2, 3) 
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการสูร่ะเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก และสนองตอบนโยบาย Thailand 4.0 (S2, 6-O1, 
2, 3) 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 (S6-O1) 
5. ยกระดับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบของชุมชน
พอเพียง  (S4-O1) 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจัด
การศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  การบรหิารการศึกษา  
(S1,4,5,6-O4) 
7. สร้างความเขม้แข็งด้านการบรกิารวิชาการในภาคตะวันออก (S4, 
5,6- O1, 4 
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ตารางท่ี 3.16 แสดงการก าหนดกลยุทธ์ WO ในตารางที ่SWOT เมทริกซ์ 

WO 

 
 
 

Weaknesses 
W1 อาจารย์มตี าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าท่ี สกอ.ก าหนด เนื่องจาก 
      ไม่มีแผนบรหิาร และพัฒนาบคุลากรทั้ง 3 ระดบั (ผู้บริหาร วิชาการ  
       สายสนับสนุน) 
W2 มหาวิทยาลยัยังไมม่ีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีเป็นรูปธรรม ท าให้ 
      ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนการปฏิบัติงาน และต้นทุนต่อหน่วยใน 
      แต่ละหลักสตูร 
W3 ไม่มีแผนการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ 
W4 หลักสตูรซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย และไม่ตรงกับความต้องการของ 
     ท้องถิ่นและนโยบายการพัฒนาประเทศ 
W5 ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ และงบประมาณเงินรายได้ 
      จากค่าธรรมเนียมนักศึกษาลดลง 
W6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการไม่มี 
      ประสิทธิภาพและขาดความเช่ือมโยงพ้ืนท่ีในเมืองและศูนย ์
      บางคล้า 
W7 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
W8  ระบบการท างาน การประสานงานยังขาดความร่วมมือจากบุคลากร 
       ทุกระดับ 
W9 กายภาพและสภาพสิ่งแวดล้อมของ มรร.บางคลา้ยังไมเ่หมะสม 
     กับการเรียนรู้ของนักศึกษา 

Opportunities 
O1 นโยบาย Thailand 4.0  เป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม การเกษตร  สิ่งแวดล้อม และเพิม่การผลติ
บัณฑิต 

     สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการผลติบัณฑติตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 

O2 ในพื้นที่มีโรงพยาบาลเพิม่ขึ้น จึงเป็นโอกาสในการขยายการ              
จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

O3 การเปิด AEC ท าให้มีโอกาสในการจัดการศึกษาแบบ 
Double Degree Program และความร่วมมือด้านการวจิัย 

O4 นโยบายรัฐบาลโดยใช้เครือข่ายและระบบ Coaching ใน
การพัฒนาครู สพฐ. และครูในกลุม่อาเซียนดา้นภาค
ตะวันออก 

O5 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมากข้ึน 

 
 
 

แผนกลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้เชื่อมโยงข้อมูลพื้นท่ีในเมือง 
และบางคลา้ให้รองรับนโยบาย 4.0 (W1, 6-O1) 
2. มีแผนกลยุทธ์การเงิน เพื่อของบประมาณจากรัฐบาล และ
ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
การเกษตร  สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อหารายได้  
(W3,5,6,7,8-O1,5)  
3. วางแผนประชาสัมพันธเ์ชิงรุก (W7-O5) 
4. จัดท าแผนบริหารความเสีย่งในทุกหน่วยงานโดยให้บุคลากรมีส่วน
ร่วม (W3-O1,2,3,5) 
5. ขยายเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย  สถานประกอบการ  และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการทุกด้าน 
(W1-O1) 
6. ส่งเสรมิและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมเพื่อน าสูยุ่ค 
Thailand 4.0  สร้างระบบการท างานเป็นทีมทุกระดับ เช่น ระบบ 
Coaching (W2,3,5,6.8-O1,O4) 
7. แผนบริหาร  และแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (ผู้บริหาร 
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน)  เพื่อผลิตบณัฑติ
ให้ตรงตามความต้องการของสถานการ (W1-O1) 
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ตารางท่ี 3.17 แสดงการก าหนดกลยุทธ์ ST ในตารางที ่SWOT เมทริกซ์ 

ST 

Strengths 
S1 มีชื่อเสียงในการผลิตครู 77 ปี ด้านการจดัการเรียนการสอน การ 
    บริหารการศึกษา และครูวิทยาศาสตร์ มีศิษย์เก่าท่ีไดร้ับรางวัล 
    ผู้บริหารดเีด่นระดับชาติ  
S2 คณาจารยม์ีผลงานวิจัย และได้รับรางวลัระดับชาติ และ 
    นานาชาต ิ
S3 ผู้ใช้บัณฑิตยอมรับในคุณภาพบัณฑิตด้านความขยัน ซื่อสัตยแ์ละ 
    อดทน 
S4 มีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ร้างผลงานเป็นท่ียอมรับ 
S5 มีสถาบันพัฒนาคุณภาพครูที่เป็นท่ียอมรับในภาคตะวันออก 
S6 ท าเลทีต่ั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีนิคมอตุสาหกรรม และเป็นจุดเช่ือมต่อ 
    ของอาเซียน เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงท าให้ 
    สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการได้ใน 
    หลาย ๆ ด้าน อีกทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยให้ความรู้และเป็นที่พ่ึง 
    แก่ประชาชน 
 
 

Threats 
T1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรใน 
    วัยเรียนลดลง 
T2 นโยบายรัฐที่มุ่งสร้างบัณฑิตสายปฏิบัติและอาชีวะท าให้ 
     นักศึกษาที่จะมาเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง 
T3 นโยบายของรัฐบาลลดการผลิตบัณฑิตในสาขา มนุษยศาสตร ์
     และควบคุมจ ากัดจ านวนบัณฑิตคร ู
T4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาไร้พรมแดนส่งผล 
    ให้มีการศึกษานอกระบบ หรือศึกษาเองตามอัธยาศัยมากขึ้น 
T5 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาทีม่ีชื่อเสียงใน 
     ต่างประเทศสามารถจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 
T6 สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลให้รายได้ของครอบครัวในด้าน 
    การสนับสนุนการศึกษาลดลง 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการจดัการเรียนการสอนให้บณัฑิตให้มคีุณภาพที่พึง
ประสงค์ และเช่ียวชาญในศาสตร์ (S1,S5-T3) 
2. สร้างความเขม้แข็งด้านการวิจยัในการพัฒนาท้องถิ่น และ
ตอบสนองนโยบายประเทศ (S1,2,4,5,6-T3,4,5) 
3. การบริการวิชาการทีม่ีคุณภาพและได้มาตรฐานและเสรมิสร้าง
การเรยีนรู้ตลอดชีวิตและแก้ปัญหากับท้องถิ่น (S4,6-T1,6) 
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ตารางท่ี 3.18 แสดงการก าหนดกลยุทธ์ WT ในตารางที ่SWOT เมทริกซ์ 

WT 

Weaknesses 
W1 อาจารย์มตี าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าท่ี สกอ.ก าหนดเนื่องจาก 
     ไม่มีแผนบริหาร และพัฒนาบคุลากรทั้ง 3 ระดับ (ผู้บริหาร 
     วิชาการสายสนับสนุน) 
W2 มหาวิทยาลยัยังไมม่ีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีเป็นรูปธรรม ท าให้ 
     ไม่มีการวิเคราะหต์้นทุนการปฏิบัติงาน และต้นทุนต่อหน่วยใน 
     แต่ละหลักสูตร 
W3 ไม่มีแผนการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ 
W4 หลักสตูรซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย และไม่ตรงกับความต้องการของ 
     ท้องถิ่น และนโยบายการพัฒนาประเทศ 
W5 ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ และงบประมาณเงินรายได้ 
     จากค่าธรรมเนียมนักศึกษาลดลง 
W6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการไม่มี 
      ประสิทธิภาพและขาดความเช่ือมโยงพ้ืนท่ีในเมืองและศูนย ์
      บางคล้า 
W7 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
W8 ระบบการท างาน การประสานงานยังขาดความร่วมมือจาก 
      บุคลากรทุกระดับ 

 
Threats 
T1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรใน               
     วัยเรียนลดลง 
T2 นโยบายรัฐที่มุ่งสร้างบัณฑิตสายปฏิบัติและอาชีวะท าให้ 
     นักศึกษาที่จะมาเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง 
T3 นโยบายของรัฐบาลลดการผลิตบัณฑิตในสาขา 
     มนุษยศาสตร์ และควบคุมจ ากดัจ านวนบัณฑิตคร ู
T4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาไร้พรมแดน 
     ส่งผลให้มีการศึกษานอกระบบ หรือศึกษาเองตาม 
     อัธยาศัยมากขึ้น 
T5 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มี 
    ช่ือเสียงในต่างประเทศสามารถจัดการศึกษาในเขต 
    เศรษฐกิจพิเศษได้ 
T6 สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลให้รายได้ของครอบครัว 
    ในด้านการสนับสนุนการศึกษาลดลง 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครอืข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และ
สอดคล้องกับนโยบายชาติ Thailand 4.0 และตอบสนองการศึกษา
ไร้พรมแดน   (W4-T2,3,4,5) 
2. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก (W6,7,8-T1,4,6) 
3. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและส่งเสรมิการเรียนรู้              
ตลอดชีวิต (ห้องสมดุมีชีวิต) (W1-T4) 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ (W1,6-T4,6) 
5. พัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสีย่ง                
(W3-T1,2,3,6) 
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หลังจากได้ข้อมูลกลยุทธ์ครบทั้ง 4 ด้านแล้วให้น าข้อมูลทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่ แล้วน ามา      
หลอมหลวม เพื่อเรียบเรียงข้อความให้สมบูรณ์ เนื่องจากการก าหนดกลยุทธ์จากตารางข้างต้น (ตาราง
ที่ 3.15-3.18) มีเนื้อหาที่ซ้ ากัน ดังนั้นจึงต้องน าข้อมูลมาสังเคราะห์  และสรุปข้อมูลใหม่ โดยน ารหัส 
ที่อยู่ในวงเล็บท้ายข้อกลยุทธ์เดิมมารวมกันแล้วเขียนไว้ท้ายข้อกลยุทธ์ใหม่ เพ่ือเป็นการระบุที่มาของ      
กลยุทธ์ว่าเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านใด  
 
ตารางท่ี 3.19 แสดงการสังเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์  และสรุปข้อมูลใหม่ 

กลยุทธ์เดิม กลยุทธ์ใหม่ 
การจัดการเรียนการสอน 
1. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ครูสู่ความเป็นเลิศ (S1-O4) 
2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้
บัณฑิตให้มีคุณภาพที่พึงประสงค์ และเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ (S1,5-T3) 

 
1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้
บัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เชี่ยวชาญในศาสตร์ (S1,5-O4-T3) 

หลักสูตร 
1. ปฏิรูปหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น นโยบาย Thailand 4.0 และ AEC 
(S1, 6-O1, 2, 3) 
2. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และ
สอดคล้องกับนโยบายชาติ Thailand 4.0 และ
ตอบสนองการศึกษาไร้พรมแดน (W4-T2,3,4,5) 

 
1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน/
ท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 
4.0 และตอบสนองการศึกษาไร้พรมแดน   
(S1,6-O1,2,3-W4-T2,3,4,5) 
 

สิ่งสนับสนุน 
1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (W1-T4) 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ (W1,6-
T4,6) 

 
1.  พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  ให้สมบูรณ์ทันสมัย 
และมีชีวิต (W1,6-T4,6) 
        

 
  เมื่อได้ข้อมูลกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แล้ว  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้อง     
ว่ากลยุทธ์ข้อใดบ้างท่ีจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ตั้งไว้ โดยน าเป้าประสงค์จากตาราง
ที ่3.13 เขียนลงในตาราง และน ากลยุทธ์จากตารางที ่3.19 (กลยุทธ์ใหม่) มาวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับเป้าประสงค ์ดังตารางที่ 3.20 
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ตารางท่ี 3.20 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์กับกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และวิชาชีพ โดยเป็นที่ยอมรับของสังคมและ
สถานประกอบการ  

1.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้
บัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เชี่ยวชาญในศาสตร์  
1.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาให้สมบูรณ์ทันสมัย และมี
ชีวิต 

2. การเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงทุก
หลักสูตร ให้ทันสมัย  สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 รวมทั้งได้รับการ
เผยแพร่หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR 

2.1 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน/
ท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 
4.0 และตอบสนองการศึกษาไร้พรมแดน   

 

 เมื่อได้ข้อมลูครบทั้งยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ก็จะเห็นภาพความสอดคล้องที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 
ตัวอย่าง  ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

             เป้าประสงค์  1. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร์ ได้ตามกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและวิชาชีพ โดยเป็นที่ยอมรับของสังคมฯ 
2. การเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้อง 

                           กับเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 รวมทั้งได้รับการเผยแพร่ 
 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR 
                  กลยุทธ์  1.1  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตให้มีคุณภาพตาม 

       กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
       รวมทั้งเชี่ยวชาญในศาสตร์ (S1,5-O4-T3) 
1.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
       ให้สมบูรณ์ทันสมัย และมีชีวิต (W1,6-T4,6) 
1.3  พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของ

       ตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0                          
     และตอบสนองการศึกษาไร้พรมแดน (S1,6-O1,2,3-W4-T2,3,4,5)  
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ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดโครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
เป็นการน ายุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติในรูปของการเสนอโครงการ และงบประมาณ           

ที่ เชื่อมโยงกัน ซึ่งการจัดท าโครงการควรเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยท ามาก่อน หรือเป็นการพัฒนา
กระบวนการเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (พัฒนางานประจ า)  

วิธีการ ให้น าข้อมูลกลยุทธ์จากตารางที ่3.20 เขียนลงตาราง  แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกัน
วิเคราะห์ความสอดคล้องว่าในการด าเนินงานตามกลยุทธ์จะต้องมีโครงการใดมารองรับบ้าง ซึ่งใน 1   
กลยุทธ์จะต้องมีโครงการอย่างน้อย 1 โครงการ ดังตารางที ่3.21 
 
ตารางท่ี 3.21 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ โครงการ 

1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้
บัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ  และอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย 
รวมทั้งเชี่ยวชาญในศาสตร์  

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือยกระดับชั้นเรียนและพัฒนาทักษะผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 

2.  พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาให้สมบูรณ์ทันสมัย 
และมีชีวิต 

1. โครงการปรับปรุงห้องเรียน จัดหาสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบครบวงจร
ภายในมหาวิทยาลัย 
2. โครงการสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน/
ท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 
4.0 และตอบสนองการศึกษาไร้พรมแดน   

1. โครงการปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ทันสมัย 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2558 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน ตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ 

 
หลังจากนั้นให้ก าหนดงบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการ

เขียนข้อมูลแต่ละส่วนลงในตาราง เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งหมด ดังตารางที่ 3.22 
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ตารางท่ี 3.22 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย  โครงการ  งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ 1 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
1. การเปิดหลักสูตรใหม่ 
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ทุ ก
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ทั น ส มั ย 
สอดค ล้ อ งกั บ เ กณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 รวมทั้งได้รับการ
เผยแพร่หลักสูตรตาม 

- ร้อยละของบัณฑติที่มี
งานท าตามศาสตร์และ
วิชาชีพ 

80 85 90 95 95  - พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนให้
บัณฑิตใหม้ีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ และอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยรวมทัง้
เชี่ยวชาญในศาสตร ์

1. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับชั้นเรียน
และพัฒนาทักษะ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 
 

14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 ครุศาสตร ์
มนุษยศาสตร์ฯ 
วิทยาศาสตร์ฯ 
เทคโนโลยีฯ 
วิทยากรจัดการ 
  

เกณฑ์มาตรฐาน TQR - ร้อยละของความ    
พึงพอใจในการของผู้ใช้
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

85 90 90 95 95 - พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาให้สมบูรณ์
ทันสมัย และมีชีวิต 

2. โครงการปรับปรุง
ห้องเรียน จัดหาสิ่ง
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้แบบครบวงจร
ภายในมหาวิทยาลัย 

32.80 5.50 5.70 5.80 5..90  สนอ. 
 ส านักวิทยฯ  
 

2. การเปิดหลักสตูรใหม่ 
และปรับปรุงทุก
หลักสตูรให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ฯ 

 - ร้อยละของหลักสตูร
ที่ได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัยและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร พ.ศ.2558  

90 95 95 98 98  - พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับภาคเีครือข่ายที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น 
โดยสอดคล้องกับ
นโยบายประเทศไทย ฯ 

3. โครงการปรับปรุง
ทุกหลักสูตรให้ทันสมัย 
และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 2558 

 

  1.18    0.70    0.80    0.85   ครุศาสตร ์
มนุษยศาสตร์ฯ 
วิทยาศาสตร์ฯ 
เทคโนโลยีฯ 
วิทยากรจัดการ 
ส านักส่งเสรมิฯ 
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จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการจัดท าโครงการจะต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดตั้งแต่
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องก าหนด
รายละเอียดให้สอดคล้อง และครบทุกยุทธศาสตร์ 

 
2.2 คณะท างาน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลสรุป 

ประมวลผลและจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมีเค้าโครงเอกสาร ดังนี้ 
 
บทที่  1  บทน า 

 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย….. ระยะ 5 ปี พ.ศ…………… 

 ประวัติหน่วยงาน 

 แผนผังโครงสร้างองค์กร 
 

บทที่ 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

 บริทบทที่เกี่ยวข้อง 
- สรุปนโยบายรัฐบาลฯ 
- สรุปนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ 
-  ฯลฯ ... 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
 

บทที่ 3 แผนพัฒนาระยะ 4 ปี พ.ศ…………… 

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

  ค่านิยมองค์กร 

  อัตลักษณ์ 

  เอกลักษณ์ 

  ยุทธศาสตร์ 

  เป้าประสงค์ 

  กลยุทธ์ 

  แผนที่ยุทธศาสตร์ 

  ผังความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 

  ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา กับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ของหน่วยงาน 
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  การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ  และ  
 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงาน 

  สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนามหาวิทยาลัย....... ระยะ 5 ปี พ.ศ……………… 

  แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ…………………. 
 - ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าหมายตัวชี้วัด  
   กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 บทที่ 4  แผนปฏิบัติการ และแผนการด าเนินงาน 
บทที่ 5  การก ากับติดตามประเมินผล 
ภาคผนวก(ถ้ามี) 

 2.3 คณะท างานส่งเอกสาร (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
หน่วยงานร่วมวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ 
 
ตัวอย่าง  บันทึกข้อความวิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี  โทร  6064 
ที่   อว 0627.02/02/ว...........           วันที่............เดือน........พ.ศ............ 
เรื่อง  วิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

เรียน คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
    

 ตามที่กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรานครินทร์ เมื่อวันที่............เดือน........พ.ศ............ณ ........................................... นั้น 
บัดนี้กองนโยบายและแผนได้รวบรวมข้อมูลจากการประชุม และยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งเอกสารดังกล่าวให้ท่าน และบุคลากรในสังกัดทุกท่านได้ร่วมพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะ มายังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่............เดือน........พ.ศ............ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                         (................................................) 
         ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ภาพที่ 3.27  บันทึกข้อความวิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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 2.4 คณะท างาน รวบรวมข้อมูลจากการวิพากษ์ และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
 2.5 คณะท างานน า (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ตัวอย่าง บันทึกข้อความเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 
 

บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ  กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี  โทร  6064 
ที่   อว 0627.02/02/ว...........           วันที่............เดือน........พ.ศ............ 
เรื่อง  เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 

เรียน  อธิการบดี 
    

ตามที่กองนโยบายและแผนได้จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรานครินทร์ ในวันที่............เดือน........พ.ศ............ณ ....................................................  
ซึ่งได้มีประชาคมทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการเพ่ือระดมความคิดเห็นในการร่วมกัน
ก าหนดกรอบ ทิศทางในการด าเนินงาน และจัดท าแผนนั้น บัดนี้ กองนโยบายและแผนได้สรุปข้อมูล
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารเพ่ือบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                             (……………………………….) 
           ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 
ภาพที่ 3.28 บันทึกข้อความเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
 
 2.6 คณะท างานน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี  โทร. 6064  
ที่  อว 0627.02/02/ว...........                  วันท่ี............เดือน........พ.ศ............ 
เร่ือง  เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เรียน  อธิการบด ี
 

     ข้าพเจ้า นางสาวประนอม  เงินบุคคล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน มีความประสงค์เสนอ
เรื่อง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
......../............ วันท่ี............เดือน............พ.ศ............  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     1. เหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน   
            ตามที่กองนโนบายและแผนได้จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏรานครินทร์ ในวันที่............เดือน........พ.ศ............ณ .........................  ซึ่งได้มีประชาคมทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการเพื่อระดมความคิดเห็นในการร่วมกันก าหนดกรอบทิศทางในการด าเนินงาน และจัดท า
แผน ซึ่งทางกองนโนบายและแผนได้ด าเนินการสรุปรวบรวมข้อมูลเอกสารแผนเป็นรูปเล่ม และจัดส่งให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานร่วมวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ และได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ผู้น าเสนอ/ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ชื่อ-สกุล  ............................. ต าแหน่ง รองอธิการบดีวางแผน 
3. สรุปเร่ือง ได้แก่ หลักการ/เหตุผล/ความเป็นมา/สาระส าคัญ (โปรดระบุ)…………………………………. 
4. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ค าสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุ)……………………………………. 
5. ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม 

     การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคินทร์ ครั้งที่ ………/…….    วันที่............
เดือน............พ.ศ............   

  6. ประเด็นน าเสนอ (โปรดระบุ) 
      เพ่ือพิจารณา แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
             7. เอกสารประกอบวาระ  
      มีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
          แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์         
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

    (………………………………………..) 
                                                          ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเห็นของอธิการบดี   อนุญาต  ไม่อนุญาต  ส่งกลับเพื่อปรับปรุง 
 

            (………………….……………………) 
                                                                    อธิการบดี 

 
ภาพที่ 3.29  บันทึกข้อความเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาฯ 
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ปัญหา/อุปสรรค ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าแผน 
1.  ทุกหน่วยงานยังขาดการประชุมร่วมกันในงานที่เก่ียวข้องกัน 
2.  บุคลากรบางส่วนที่มาร่วมจัดท าแผน ขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัจจัย

สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายใน/ภายนอก  (โดยใช้เทคนิค SWOT) 
3.  ระยะเวลาในการด าเนินการสั้นเกินไป 
4.  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องน้อย 
5.  ผู้บริหารบางส่วนไม่ให้ความส าคัญ 
6.  ขาดการจัดท าแผนแบบมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน 
7.  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก (SWOT) ขาดหลักการที่ถูกต้องและการ 

มองอย่างเป็นกลาง/ตรงไปตรงมา 
8.  การก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน/วัดความส าเร็จไม่ได้ 

          9.  หน่วยงานต่าง ๆ ขาดความเอาใจใส่ในการจัดท าข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน และไม่
กระตือรือร้นในการทบทวน/ปรับแผน มีแผนแต่ไม่ปฏิบัติตามแผน 
 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผน 
 1.  ให้ความรู้กบับุคลากรเก่ียวกับกระบวนการในการจัดท าแผน และการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อม (โดยการใช้เทคนิค SWOT) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2.  ก าหนดระยะเวลาจัดท าแผนที่เพียงพอเหมาะสม 
3.  เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยการเสริมสร้างระบบ/ 

วัฒนธรรม ให้บุคลากรมีส่วนร่วมและเห็นความส าคัญของการจัดท าแผน (หรือในทุก ๆ เรื่อง) 
4.  ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความส าคัญกับการวางแผนเป็นอันดับแรก 
5.  เชิญภาคีและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาจัดท าแผน 
6.  สร้างความรู้/ปรับให้บุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนมีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับการจัดท าแผน 
  

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน 
 
การปฏิบัติตามแผน  หมายถึง การน าแผนที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

ราชนครินทร์ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 กองนโยบายและแผนจัดท าเอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และจัดโครงการประชุม

ถ่ายทอดนโยบายและแผนพัฒนาฯ ให้ประชาคมรับทราบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยการ
จัดส่งเอกสารแผน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไปยังทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปเป็น
กรอบทิศทางในการจัดท าแผนของหน่วยงาน และเป็นกรอบในการด าเนินงาน 
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บันทึกข้อความ  เชิญเข้าร่วมโครงการ 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี  โทร  6064 
ที่   อว 0627.02/02/ว...........           วันที่............เดือน........พ.ศ............ 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการ 
 

เรียน คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์ 
    

ตามที่มหาหวิทยาลัยฯ  ได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ................ 
ซึ่งได้มีการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  และพิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่......................
วันที่..........เดือน..............พ.ศ..........ดังนั้นจึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการถ่ายทอด
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่บุคลากร ณ ห้อง............ วันที่............เดือน........พ.ศ......... .... 
ณ ...........................................เพ่ือเป็นการสื่อสาร และถ่ายทอดให้บุคลากรทุกท่านได้รับทราบแนวนโยบาย 
และทิศทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม 
 
 

                                                         (................................................) 
         ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 
 

ภาพที่ 3.30  บันทึกข้อความเชิญเขา้ร่วมโครงการ 
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บันทึกข้อความ เผยแพร่เอกสาร 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี  โทร. 6064  
ที่  อว 0627.02/02/ว...........           วันที่............เดือน........พ.ศ............ 
เรื่อง  เผยแพร่เอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

เรียน  คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก 
 
ตามที่มหาหวิทยาลัยฯ  ได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ................. 

ซึ่งได้มีการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  และพิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่......................
วันที่..........เดือน..............พ.ศ..........ดังนั้นจึงขอส่งเอกสารฯ ให้ท่านเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ และน าไปเป็น
กรอบทิศทางในการจัดท าแผนของคณะ และหน่วยงาน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                         (................................................) 
         ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 
 

ภาพที่ 3.31  บันทึกข้อความเผยแพร่เอกสาร 
 

3.2  คณะ/หน่วยงาน ศึกษาและท าความเข้าใจแผนอย่างละเอียด เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสื่อสารให้บุคลากรในคณะ/หน่วยงานรับรู้
รับทราบ เกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
     3.3  มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนารายปี โดยถอดจากแผนพัฒนาระยะ  
กลางเพ่ือเป็นกรอบแผนในการของบประมาณประจ าปี 
      3.4  คณะ/หน่วยงานเขียนโครงการเสนอของบประมาณตามกรอบแผน 

3.5  มหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

3.6  คณะ/หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีพร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดโครงการและ
แผนปฏิบัติงานโดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ทรัพยากร และระยะเวลาที่ชัดเจน  

3.7 ผู้รับผิดชอบโครงการปฏิบัติงานตามแผนให้ตรงตามกรอบระยะเวลา โดยล าดับกิจกรรม
ให้ถูกต้องเหมาะสม 
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ปัญหา/อุปสรรคการ  ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน 
1. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติยังไม่มีการน าไปใช้อย่างจริงจัง ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ

โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุตามเอกสารแผนไม่ทราบข้อมูล 
 2. การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  เช่น เทคโนโลยี ดินฟ้าอากาศ นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการปฏิบัติตามแผน แผนที่วางไว้อาจต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงท าให้บางโครงการ บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ 
          3. หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติการที่ท าไว้ ไม่หารือการท างานร่วมกันโครงการ
เกิดความซ้ าซ้อนในกิจกรรม เวลา ส่งผลให้ไม่มีผู้เข้าร่วม/มีผู้เข้าร่วมน้อย 
 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน  
 1. ควรมีการสื่อสาร และถ่ายทอดนโยบาย หรือแผน ให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับรู้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 
 2. การทบทวน ติดตามการด าเนินงานของทุกหน่วยงานกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ 
ควรน าปัญหาข้อขัดข้องมาพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3. ควรมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่เปลี่ยนไป แผนที่ดีต้องมี
ความยืดหยุ่น 

4. มีกลไกความยืดหยุ่นของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 
          5. ก าหนดปฏิทินการประชุม และมีการติดตามการด าเนินงานตามแผนเป็นระยะ 
          6. ก าหนดนโยบายหรือมาตรการอย่างจริงจัง ในการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
แผน หากหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามจะไม่พิจารณาจัดงบประมาณให้ในปีถัดไป 
 7. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  และประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
 8. ผู้บริหารควรมีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการด าเนินงานไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน และให้
การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
 9. เร่งรัดให้คณะ หน่วยงานด าเนินการเผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระส าคัญของแผนให้คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ รวมทั้งมีส่วนร่วมและให้การ
สนับสนุนอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. ควรวางแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติรวมทั้ง         
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาระยะกลาง 
ในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญคือ ข้อมูลสารสนเทศ ดังนั้นการ

จัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  ถูกต้อง เที่ยงตรง และสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้จะท า
ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนเพ่ือประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ  
นอกจากนั้นการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผน ก่อให้เกิดความสะดวก และประหยัดทรัพยากร สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
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ประวัติผูจ้ัดท ำ 
 

1. ชื่อ – นำมสกุล  นางสาวสิริณัฎฐ์  ควรประกอบกิจ          
2. วัน เดือน ปีที่เกิด    22 กันยายน 2520 
3. สถำนที่เกิด   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. ประวัติกำรศึกษำ        บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัย 
    รามค าแหง 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 

5. ต ำแหน่งปัจจุบัน        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    
6. สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน  กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อกสารหมายเลข 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานที่เป็นความส าเร็จ ผลงานที่ยังไม่ส าเร็จ 

ผลงาน สาเหตุ ผลงาน สาเหตุ 

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 
 

 

แบบเสนอสรุปผลงานใน3-5 ที่ผ่านมา (อดีต) 
ระดับคณะ/หน่วยงาน 

โปรดสรุปเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ว่ามคีวามส าเร็จและไมส่ าเรจ็อย่างไร  เพราะสาเหตุใด    

เอกสารหมายเลข  2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กา
รผ

ลิต
บณั

ฑิต
     

 
 
 

 

กา
รว

ิจัย
     

 
 
 

 

บร
ิกา

รฯ
     

 
 
 

 

กา
รบ

ริห
าร

/อื่
น 

ๆ     
 
 

แบบเสนอสรุปผลงานใน 3-5 ที่ผ่านมา (อดีต) 
ระดับคณะ/หน่วยงาน 

โปรดสรุปปัญหาทีส่ืบเนือ่งจากการพิจารณาผลการท างานที่ผ่านมา  ทีเ่ห็นว่าเด่นชัดและต้องแก้ไขด่วน ตามพันธกิจด้านต่าง ๆ    

เอกสารหมายเลข  3 



 

 

 

แบบเสนอสรุปผลงานใน 3-5 ที่ผ่านมา (อดีต) 
ระดับคณะ/หน่วยงาน 

เอกสารหมายเลข  4
 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ท่าน ร่วมกันพิจารณาแล้วสรุปให้ชัดว่ายามน้ีและอนาคตอันใกล้ คณะ ของท่าน 
มีปัจจัยภายใน  คือ จุดแข็ง (Strength)  จุดออ่น (weakness)  และปัจจยั
ภายนอก คือโอกาส(opportunity) และภาวะคุกคาม(Threat) อะไรบ้าง ที่เด่น ๆ 
(ตอบไม่เกิน 6)  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความเปลี่ยนแปลงทางบวก ความเปลี่ยนแปลงทางลบ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

โปรดมองไปในอนาคตและพิจารณาว่า จะมีความเปลี่ยนแปลงใด ที่ท่านเห็นว่าจะมีผลต่อ
พันธกิจ  ของท่านท้ังในแง่บวกและลบ 

แบบเสนอการมองอนาคต 
ระดับหน่วยงาน 

เอกสารหมายเลข  5
 



แบบฟอร์มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.ยุทธศาสตร์  

 
 

2.โครงสร้างองค์กร   
 

 

3.ระบบงาน  
 

 

4.ทักษะ  
 

 

5. ค่านิยมร่วม  
 

 

6. บุคลากร  
 

 

7. รูปแบบการบริหาร  
 

 

 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ปัจจัย โอกาส อุปสรรค/ขอจ ากัด 
1.ลูกค้า หรือผู้รับบริการและคู่แข่ง  

 
 

2.สถานการณ์ทางการเมือง  
 

 

3.สภาพแวดล้อม หรือสภาพ 
เศรษฐกิจ 

 
 

 

4.สภาพสังคม วัฒนธรรม  
 

 

5.เทคโนโลยี  
 

 

 

 

 
 



แบบฟอร์มการก าหนดค่าน  าหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง 
 

น  าหนัก คะแนน น  าหนักคะแนน 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

รวมน  าหนักคะแนนจุดแข็ง 
 

 

จุดอ่อน 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 
   

รวมน  าหนักคะแนนจุดอ่อน 
 

 

รวมน  าหนักปัจจัยภายใน (จุดแข็ง  จุดอ่อน) =   สรุปปัจจัย        
   ภายใน 

 
 



แบบฟอร์มการก าหนดค่าน  าหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส 
 

น  าหนัก คะแนน น  าหนักคะแนน 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

รวมน  าหนักคะแนนโอกาส 
 

 

ภาวะคุกคาม 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 
   

รวมน  าหนักคะแนนภาวะคุกคาม 
 

 

รวมน  าหนักปัจจัยภายใน (โอกาส ภาวะคุกคาม) =   สรุปปัจจัย        
 ภายนอก 
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