
 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธก์ารพฒันากองแผนงาน  

พ.ศ. 2560 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองแผนงาน 

ส านกังานอธิการบดี 



ค ำน ำ 
  

แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564  จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
กองแผนงานและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงตามนโยบายของส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย และเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการพัฒนาภายในกองแผนงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของ 
กองแผนงาน ให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนดังกล่าวเป็นผลจากการสัมมนา เรื่อง    
“การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปี” เมื่อวันที่ 2 – 4 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านพิมพิสา อ.บางสะเหร่ จ.ชลบุรี ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวบุคลากรกองแผนงานได้ร่วมระดม
สมองเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และทบทวนปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมตลอดถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของกองแผนงาน โดยผลจากการ
สัมมนาได้มีการสรุปผลการสัมมนาจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์
การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564  ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 
ซ่ึงแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ และ 
11 กลยุทธ์  

กองแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับนี้ จะเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานและการพัฒนาองค์กรในระยะ 4 ปีของกองแผนงานรวมทั้งบุคลากรกองแผนงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกันต่อไป  

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
พฤษภาคม 2560 

 



หน้า
บทสรุปผู้บริหาร ก
ส่วนที ่1 ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกองแผนงาน

 - ความเป็นมา วัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที ่ภารกิจ 1
 - แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 3
 - SWOT กองแผนงาน 4

ส่วนที ่2 แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 - 2564
 - ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ 5
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 6
 - แผนทีก่ลยุทธ์ (Strategy Map) กองแผนงาน 7
 - แผนผัง : แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน 8
 - ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน 9
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี และแผนพัฒนาการศึกษา
   ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่12 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 - กลไกการขับเคล่ือนแผน 11
 - แผนปฏิบัติการทีต่อบสนองแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน 12
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

ภาคผนวก
 - ผลการวิเคราะห์ SWOT กองแผนงาน 17
 - โครงการสัมมนา “การจัดท ากลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 19
   และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พศ. 2560”
 - ภาพกิจกรรม “การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 22
   และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พศ. 2560”

สารบญั



3 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นผลมาจากการสัมมนากองแผนงาน เรื่อง   
“การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปี” เมื่อวันที่ 2 – 4 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านพิมพิสา อ.บางสะเหร่ จ.ชลบุรี ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวบุคลากรกองแผนงานได้ร่วมระดม
สมองเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และทบทวนปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมตลอดถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของกองแผนงาน โดยจากการสัมมนาได้
มีการสรุปผลการสัมมนาและจัดท าเป็น (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในแผน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ซึ่งแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน 
พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์  8 เป้าประสงค์ และ 11 กลยุทธ์ นอกจากนี้ แผนกลยุทธ์
การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 มีแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม ก าหนดวงเงินรวม 85,580 บาท ซึ่งสามารถ
จ าแนกโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 5 โครงการ/

กิจกรรม 
ส าหรับการด าเนินการในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา

กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ของกองแผนงาน ได้มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วงเงิน ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน โดยโครงการ/กิจกรรมที่เสนอ
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ สามารถจ าแนกการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม จ าแนกเป็น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 5 โครงการ/

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม จ าแนกเป็น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 3 โครงการ/

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม จ าแนกเป็น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 3 โครงการ/

กิจกรรม 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม จ าแนกเป็น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 3 โครงการ/

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม จ าแนกเป็น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูล มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 3 โครงการ/

กิจกรรม 
ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนกลยุทธ์    

การพัฒนากองแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม จะมีการติดตาม    
ผลการด าเนินงานพร้อมกับติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามล าดับ เหมือนเช่นทุกปีท่ีผ่านมา 

อนึ่งในแต่ละปีงบประมาณที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน อาจให้มีการพิจารณาปรับแผนดังกล่าว
ในช่วงระหว่างปีงบประมาณหรือช่วงกลางแผน เพื่อพิจารณาทบทวนแผนหรือโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือความเหมาะสม
หรือสอดคล้องกับสถานการณ์หรือช่วงเวลาดังกล่าว 
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ข้อมูลเบื้องต้นของกองแผนงาน 
 

ความเป็นมา 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดิมคืองานบริการ

วิชาการและวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี 
ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีวิทยาเขต มีหน้าที่ในการจัดท าเอกสารงานคลังข้อมูล งานท าแผนพัฒนา งานจัดท างบประมาณ 
งานพัฒนาบุคลากร งานจัดท าต้นฉบับต าราและเอกสารการสอน รวมทั้งงานบริการวิชาการเพ่ือการวิจัยต่างๆ ของ
วิทยาเขต ต่อมาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2529 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2528   
มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีฐานะเป็นกรม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ท าให้สถาบันมีความ
คล่องตัวในการท างานมากขึ้น 

จากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวส่งผลให้งานบริการวิชาการและวิจัยมีบุคลากรและภาระงานเพ่ิมมากขึ้น 
จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานและภาระงานของหน่วยงานให้ชัดเจน และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
วิเคราะห์แผนและงบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานพัฒนาหลักสูตรและโครงการใหม่ งานวิเทศสัมพันธ์ งานฝึกอบรม 
และงานวางผังแม่บทของสถาบันด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันจึงได้เสนอขอจัดตั้งกองแผนงานขึ้นเป็นหน่วยงาน
ระดับกองในส านักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
จัดตั้งกองแผนงาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการจัดท านโยบายและแผนการพัฒนา
สถาบัน จัดท าวิเคราะห์การจัดหาทรัพยากรเพ่ือการบริหารและพัฒนาสถาบัน เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจน
จัดท าผังแม่บท และด าเนินการโครงการใหม่ในระยะเริ่มแรกของมหาวิทยาลัย 

ปัจจุบัน กองแผนงานมีการแบ่งหน่วยงานภายในกองออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ กลุ่มงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล และกลุ่มงานบริหารและ
พัฒนาคุณภาพ ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 13 และฉบับที่ 16 พ.ศ. 2556 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือด าเนินการจัดท านโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามเป้าหมายและทิศทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. วิเคราะห์และจัดท างบประมาณเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะในการจัดหาทรัพยากรทางการบริหารมุ่งสู่การพัฒนา 
3. เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านบริหารและด้านการศึกษาในการวางแผนและประกอบการ

ตัดสินใจแก่คณะผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 
บทบาท หน้าที่ ภารกิจ 

กองแผนงาน มีหน้าที่วางแผนและวิเคราะห์การจัดหาทรัพยากรเพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผน จัดท าและวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ วางแผน
และวิเคราะห์การใช้อัตราก าลัง การเพ่ิมอัตราก าลัง วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบเลิกหรือรวมหน่วยงาน วางแผนการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยและปรับแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน ประมวล วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลส าคัญ เพ่ือเป็นแหล่งสารสนเทศ จัดท ารายงานประจ าปีและเอกสาร
สารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ เผยแพร่และพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ให้ค าปรึกษาแก่ส่วนงานและบุคลากรในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยสามารถจ าแนกบทบาทหน้าที่ได้ ดังนี้ 
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1. วิเคราะห์ จัดท า และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยให้แก่ส่วนงานต่างๆ เพ่ือน าไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

3. ศึกษาแนวทางและรูปแบบในการจัดท างบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ การจัดสรรงบประมาณ 
แผ่นดิน และการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 

4. จัดท าแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

5. จัดเก็บ ประมวล วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลส าคัญทุกด้านของมหาวิทยาลัย 
6. จัดท ารายงานประจ าปีและเอกสารสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
7. ศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามความต้องการของส่วนงานและผู้บริหาร  
8. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอขอจัดตั้ง ยุบเลิก หรือรวมหน่วยงาน 
9. จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
10. ด าเนินการปรับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
11. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
12. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและโครงการต่างๆ ในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 
13. วางแผน วิเคราะห์และจัดสรรอัตราก าลังของทุกส่วนงานเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการวาง 

รากฐานการพัฒนาการศึกษา 
14. ก าหนดกรอบนโยบาย ทิศทางการด าเนินการ ตลอดจนโครงการใหม่เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 

 

แผนภูมิการแบ่งหน่วยงานภายใต้ส่วนงาน 

                                          

                  

         

                     
           

                  
             

                       
            

                  
           

 

 

แผนภูมิการแบ่งงานภายใต้กลุ่มงาน 

         

                    
           

                
             

                  
               

                 
           

 -                
         
 -                
       

 -                      
               
               
 -                      
               
                  

 -                
         
 -                   
 -                        

 -                   
 -                  
        
 -                   
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SWOT กองแผนงาน 
 
 

จุดแข็ง (S)  จุดอ่อน (W) 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะเฉพาะตัว และมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง  

1. ระบบฐานข้อมูลภายในกองแผนงานยังไม่สามารถใช้
งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กองแผนงานเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่หน่วยงานภายนอกให้
ความเชื่อถือ  

2. ระบบการจัดเก็บเอกสารยังไม่ดีพอ ไม่สามารถค้นหาได้
อย่างรวดเร็ว 

3. กองแผนงานมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  3. การบูรณาการข้อมูล ยังไมเ่ป็นระบบเพียงพอ 
4. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันจาก
ภายนอก  

4. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

5. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
6. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการที่ด ี  
7. ผู้บริหารมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ
ท างาน  

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. กองแผนงานได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงานจาก
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

1. การได้รับข้อมูลจากส่วนงานไม่สมบูรณ์ และล่าช้า เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

2. ระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เป็นโอกาสให้บุคลากร
เกิดการพัฒนาระบบการท างาน 

2. การปรับเปลี่ยนนโยบายในการปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานภายนอก ส่งผลให้แต่ละงานมีภาระงานที่
ซับซ้อนเพ่ิมข้ึน         

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งผลให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
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แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน 
 

 กองแผนงานตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในการน าเสนอทิศทางการพัฒนา ภายใต้ศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรร
ทรัพยากร วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของบุคลากรภายในกองแผนงาน 
 
ปรัชญา  
 เกื้อหนุนทรัพยากร สะท้อนแนวคิด ชี้ทิศพัฒนา 
 
ปณิธาน  
 สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยไปสู่
การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 
อัตลักษณ์  

ศูนย์กลางพัฒนา สรรหางบประมาณ บูรณาการข้อมูล 
 
วัฒนธรรมองค์กร 
 สามัคคี มุ่งม่ัน ท างานเป็นระบบ 
 
วิสัยทัศน์  
  ปฏิบัติงานเชิงรุก สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 
พันธกิจ  

1. วางแผนการจัดท ากรอบนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน จัดท าและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางรากฐานการพัฒนาการศึกษา 
3. วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบเลิก หรือรวมหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
4. วิเคราะห์และจัดท างบประมาณเชิงรุก ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายงบประมาณของ

หน่วยงาน 
5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งด าเนินการวิจัย

สถาบันตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากการถ่ายทอดแนวปฏิบัติจาก

บุคลากรกองแผนงาน 
3. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้เป็นอย่างดี  
4. หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับและเชื่อม่ันในบุคลากรกองแผนงาน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก 
3. ส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกัน (Partner)  
4. ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูล  
เป้าประสงค ์
1. ผู้บริหารให้ความเชื่อมั่นในฐานข้อมูลกลางของกองแผนงาน สามารถน าไปเป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจได้ 
2. ฐานข้อมูลภายในกองแผนงานสามารถเชื่อมโยงการท างานร่วมกันได้  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลกลางกองแผนงาน 
2. พัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ และง่ายแก่การเข้าถึง  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 
1. การบริหารจัดการมีความคล่องตัว สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. บุคลากรกองแผนงานมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการท างานให้เกิดความคล่องตัว 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติงานในทิศทางร่วมกัน  
3. ส่งเสริมให้มีการจัดท า/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
4. สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานระหว่างส่วนงาน  
5. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

 

 



แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) กองแผนงาน 
วิสัยทัศน์ : ปฏิบัติงานเชิงรุก สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 

ประสิทธิผล 
ตามพันธกิจ 

 
 

ผู้บริหารให้ความเชื่อมั่นในฐานข้อมูลกลาง 
ของกองแผนงาน สามารถน าไปเป็นข้อมูล 

เพ่ือการตัดสินใจได้ 
 

 
 

หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับ 
และเชื่อม่ันในบุคลากรกองแผนงาน 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

  

ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากการ 

ถ่ายทอดแนวปฏิบัติจากบุคลากรกองแผนงาน 
 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

ฐานข้อมูลภายในกองแผนงานสามารถ 
เชื่อมโยงการท างานร่วมกันได้ 

 

การบริหารจัดการมีความคล่องตัว  
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

 
บุคลากรมีการท างานเป็นทีม สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้เป็นอย่างดี 

การพัฒนาองค์กร 

 
บุคลากรกองแผนงานมีความตระหนัก 

ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 

 

 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเชิงรุก 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



วิสัยทศัน์

พันธกิจ 1. วางแผนการจัดท ากรอบนโยบาย ทศิทางการด าเนินงาน จัดท าและติดตามประเมินผลแผนพฒันาการศึกษาของมหาวทิยาลัยตามระยะเวลาที่ก าหนด
2. วเิคราะหแ์ละวางแผนอัตราก าลังเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการวางรากฐานการพฒันาการศึกษา

4. วเิคราะหแ์ละจัดท างบประมาณเชิงรุก ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปขีองมหาวทิยาลัย รวมทั้งด าเนินการวจิัยสถาบนัตามนโยบายการบริหารงานของมหาวทิยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

เปา้ประสงค์

อย่างคุ้มค่า

กลยุทธ์

2. บุคลากรกองแผนงานมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากร

1. ผู้บริหารใหค้วามเชื่อมั่นในฐานข้อมูลกลางของ
กองแผนงาน สามารถน าไปเป็นขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจได้
2. ฐานข้อมลูภายในกองแผนงานสามารถเชื่อมโยงการท างาน

ร่วมกันได้ 

1. การบริหารจัดการมีความคล่องตัว สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ปฏบิติังานเชิงรุก สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการพฒันามหาวทิยาลัยใหเ้ปน็ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

3. วิเคราะหก์ารจัดต้ัง ยุบเลิก หรือรวมหนว่ยงาน เพื่อใหส้อดคล้องกบัสภาพการณ์และเกดิประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนนิพันธกจิของมหาวิทยาลัยตามแผนการด าเนนิงานที่ก าหนด

แผนผัง : แผนกลยทุธ์การพัฒนากองแผนงาน พ .ศ. 2560 - 2564

พฒันาบคุลากร พฒันาฐานข้อมูล พฒันาระบบการบริหารจัดการ

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติงานในทิศทางร่วมกนั 

3. ส่งเสริมใหม้ีการจัดท า/ปรับปรุงคู่มือการปฏบิติังาน

1. พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานเพือ่เพิม่ศักยภาพของบุคลากร 1. ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลกลางกองแผนงาน 1. พฒันากระบวนการท างานใหเ้กิดความคล่องตัว

3. ส่งเสริมบคุลากรปฏบิติังานร่วมกัน (Partner) 
4. ส่งเสริมการปฏบิติังานอย่างมืออาชีพ

4. สร้างเครือข่ายผู้ปฏบิติังานระหวา่งส่วนงาน 
5. ส่งเสริมการประหยดัพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกนั

1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธภิาพ

2. ผู้ปฏบิติังานของส่วนงานสามารถปฏบิติังานได้อย่าง
ถกูต้องรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลจากการถา่ยทอดแนวปฏบิัติจาก
บคุลากรกองแผนงาน
3. บคุลากรมกีารท างานเปน็ทมี สามารถปฏบิติัหนา้ที่ทดแทน

กันได้เปน็อย่างดี 
5. หน่วยงานภายนอกใหก้ารยอมรับและเชื่อมัน่ในบคุลากร

กองแผนงาน

2. พฒันาฐานข้อมูลใหส้ามารถใช้งานร่วมกันได้ และง่ายแก่

การเข้าถึง 
2. ส่งเสริมการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถ และ
   ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน แผนกลยุทธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบดี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ฉบับที ่12

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบคุลากร ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบคุลากร ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 บริหารจัดการ
เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยทุธ์ที่ 1.1 พฒันารูปแบบการปฏบิติังาน กลยุทธ์ที ่1.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรใน กลยุทธ์ที ่1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
เพือ่เพิม่ศักยภาพของบุคลากร สังกดัเขา้รับการพฒันาตนเองในด้านต่างๆ ให้มีระบบกลไกในการพฒันาบุคลากรและ

กลยุทธ์ที ่1.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ อย่างเหมาะสม ติดตามการด าเนินงานของบุคลากร
ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง
จากหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมบคุลากรปฏบิติังาน กลยุทธ์ที ่1.3.1 พัฒนาบุคลากรให้มี กลยุทธ์ที ่1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ร่วมกัน (Partner) จิตบริการและจรรยาบรรณ ในการ ใหม้ีระบบ และกลไกในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที ่1.4 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน องค์กรและติดตาม ให้เป็นไปตามหลัก
อย่างมืออาชีพ กลยุทธ์ที ่1.3.2 ปรับทัศนคติในการ ธรรมาภิบาล

ปฏิบัติงานให้มีจิตบริการ กลยุทธ์ที ่1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 พฒันาฐานขอ้มูล ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที ่2.1 ส่งเสริมการจัดท าฐาน กลยุทธ์ที ่2.2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล กลยทุธ์ที่ 1.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ข้อมูลกลางกองแผนงาน ในแต่ละด้านให้เชื่อมโยงกันทุกระบบ เพือ่การบริหารงานและการบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถ ข้อมูลในด้านต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย
ใช้งานร่วมกันได้ และง่ายแก่การเข้าถึง 

ความสอดคล้องของแผนกลยทุธ์การพัฒนากองแผนงาน แผนกลยทุธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี
 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน แผนกลยุทธก์ารพัฒนาส านักงานอธกิารบดี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ฉบับที ่12

ความสอดคล้องของแผนกลยทุธ์การพัฒนากองแผนงาน แผนกลยทุธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี
 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ
กลยุทธท์ี่ 3.1 พฒันากระบวนการท างาน กลยุทธ์ที ่3.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  - 
ให้เกิดความคล่องตัว ของส านักงานอธิการบดี มีความชัดเจน
กลยทุธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมใหบ้คุลากรมีแนวทาง และสอดคล้องกับงานทีป่ฏิบัติ
ปฏิบัติงานในทิศทางร่วมกัน
กลยุทธท์ี่ 3.4 สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ระหว่างส่วนงาน 

กลยุทธ์ที ่3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดท า/ กลยุทธ์ที ่3.4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดท า  - 
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน/วิจัย/นวัตกรรมใน

แต่ละหน่วยงาน

กลยุทธ์ที ่3.5 ส่งเสริมการประหยัด  -  - 
พลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
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กลไกการขับเคลื่อนแผน 
 

กองแผนงานได้จัดประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ประชุมบุคลากรกองแผนงานได้วางแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนแผนร่วมกัน ดังนี้ 

1. พิจารณาก าหนดเป้าหมายของแผนเป็นรายปี 
2. มอบเอกสารแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 ให้กับบุคลากรกองแผนงาน 

เพ่ือให้บุคลากรรับทราบและด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแผน 
3. มอบเจ้าภาพตามที่ได้รับมอบหมายจัดท าโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ เสนอขออนุมัติโครงการและ

ค่าใช้จ่าย 
4. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ 
5. ก าหนดกระบวนการติดตามประเมินผลรายปีในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
6. น าผลการประเมินที่ได้จากข้อ 5 เป็นแนวทางในการทบทวนปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
7. ประเมินผลแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะครึ่งแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

และระยะสิ้นแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทั้งนี้ ผลจากการวิพากษ์แผนดังกล่าวได้น าเสนอแผนและกลไกการขับเคลื่อนนแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองแผนงาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 

 

 



ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์
1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
2. ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานสามารถปฏิบัติงานได้อยา่งถูกต้องรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลจากการถ่ายทอดแนวปฏิบัติจากบุคลากรกองแผนงาน
3. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม สามารถปฏิบัติหน้าทีท่ดแทนกันได้เป็นอยา่งดี 
4. หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับและเชือ่มัน่ในบุคลากรกองแผนงาน

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร
1. โครงการจัดการความรู้ภายใน 1. จ านวนบุคลากรเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 P P P P P  - คณะกรรมการ
กองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การแบ่งปันความรู้ (10,080 บาท) การจัดการความรู้

2. จ านวนการน าองค์ความรู้มาใช้ ร้อยละ 80 กองแผนงาน
ในการปฏิบัติงานได้จริง

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถ และความเชีย่วชาญจากหน่วยงานภายนอก
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 1. ร้อยละของจ านวนบุคลากร ร้อยละ 80 P P P P P  - กลุ่มงานวเิคราะห์แผน

กองแผนงานทีเ่ข้ารับการฝึกอบรม/ (≥73,500 บาท) และงบประมาณ
สัมมนา/ดูงาน/ฟังบรรยายพิเศษ กลุ่มงานสารสนเทศ
2. จ านวนหัวข้อทีไ่ด้รับจากการ 5 หัวข้อ เพือ่การพัฒนา
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ทีน่ ามาใช้ กลุ่มงานยทุธศาสตร์
ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน และการประเมินผล

กลุ่มงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

แผนปฏบิตัิการที่ตอบสนองแผนกลยทุธ์การพัฒนากองแผนงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ



ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏบิตัิการที่ตอบสนองแผนกลยทุธ์การพัฒนากองแผนงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกัน (Partner)
3. โครงการส่งเสริมบุคลากรของ 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ี 4 กิจกรรม/ P P P P P  - กลุ่มงานวเิคราะห์แผน
กลุ่มงานปฏิบัติงานร่วมกัน ผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน ภารกิจ และงบประมาณ

กลุ่มงานสารสนเทศ
เพือ่การพัฒนา

กลุ่มงานยทุธศาสตร์
และการประเมินผล

กลุ่มงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

 
กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
4. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1. ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าร่วม ร้อยละ 100 P P P P P  - ทุกกลุ่มงานภายใน ผู้อ านวยการกองแผนงาน
การปฏิบัติงานอยา่งมืออาชีพ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กองแผนงาน

การปฏิบัติงานอยา่งมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาฐานข้อมูล 
เป้าประสงค์
1. ผู้บริหารให้ความเชือ่มัน่ในฐานข้อมูลกลางของกองแผนงาน สามารถน าไปเป็นข้อมูลเพือ่การตัดสินใจได้
2. ฐานข้อมูลภายในกองแผนงานสามารถเชือ่มโยงการท างานร่วมกันได้ 

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลกลางกองแผนงาน
5. โครงการจัดท าฐานข้อมูลกลาง 1. จ านวนฐานข้อมูลยอ้นหลัง 5 ปี 5 ฐานข้อมูล P P P P P  -  กลุ่มงานสารสนเทศ
กองแผนงาน เพือ่การพัฒนา



ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏบิตัิการที่ตอบสนองแผนกลยทุธ์การพัฒนากองแผนงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ และงา่ยแก่การเข้าถึง 
6. การจัดท าแฟ้มเอกสารออนไลน์ 1. ร้อยละของการอัพโหลดค าส่ัง ร้อยละ 100 P P P P P  - กลุ่มงานยทุธศาสตร์
ของกลุ่มงานด้วย Google Drive สภามหาวิทยาลัย ระเบียบ/ข้อบังคับ/ และการประเมินผล

มติที่ประชุม แบบฟอร์มการจัดท าแผน

และการรายงานผลขึ้น Google Drive

7. การจัดท าเวบ็ไซต์กองแผนงาน 1. ระดับความส าเร็จของการจัดท า ระดับ 5 P  - คณะกรรมการบริหารเว็บไซต์

และดูแลเวบ็ไซต์กองแผนงาน กองแผนงาน
ระดับที ่1 จดัท าโครงการจดัท าเวบ็ไซต์

กองแผนงาน
ระดับที ่2 โครงการได้รับการอนุมัติ
ระดับที ่3 จัดหาผู้จัดท าเวบ็ไซต์
กองแผนงาน 
ระดับที ่4 ด าเนินการจัดท าเวบ็ไซต์
กองแผนงาน
ระดับที ่5 มีเวบ็ไซต์กองแผนงาน
ทีพ่ร้อมใช้งาน
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ ร้อยละ 80
ผู้ใช้งานเวบ็ไซต์กองแผนงาน



ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏบิตัิการที่ตอบสนองแผนกลยทุธ์การพัฒนากองแผนงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการมีความคล่องตัว สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
2. บุคลากรกองแผนงานมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนากระบวนการท างานให้เกิดความคล่องตัว
8. โครงการพัฒนากระบวนการ 1. ทกุกลุ่มงานมแีนวปฏบิติัอยา่งนอ้ย 4 แนวทาง P P P P P  - กลุ่มงานวเิคราะห์แผน
ท างานให้เกิดความคล่องตัว 1 แนวทาง และงบประมาณ

กลุ่มงานสารสนเทศ
เพือ่การพัฒนา

กลุ่มงานยทุธศาสตร์
และการประเมินผล

กลุ่มงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติงานในทิศทางร่วมกัน 
9. ก าหนดนโยบาย/และวิธีปฏบิติังาน 1. มีนโยบายและวธิกีารปฏิบัติงาน 1 นโยบาย/ P  - ทุกกลุ่มงานภายใน ผู้อ านวยการกองแผนงาน
ร่วมกัน ร่วมกัน วธิกีารปฏิบัติงาน กองแผนงาน

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมให้มีการจัดท า/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
10. โครงการปรับปรุงคู่มือ/จัดท าคู่มือ 1. จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานทีไ่ด้รับ 1 เร่ือง P P P P P  - กลุ่มงานวเิคราะห์แผน
การปฏิบัติงาน การปรับปรุง และงบประมาณ

กลุ่มงานสารสนเทศ
เพือ่การพัฒนา

กลุ่มงานยทุธศาสตร์
และการประเมินผล



ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ 2560 2561 2562 2563 2564

แผนปฏบิตัิการที่ตอบสนองแผนกลยทุธ์การพัฒนากองแผนงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2560 - 2564

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.)
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ

กลยุทธ์ที ่4 สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานระหว่างส่วนงาน 
11. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน 1. จ านวนหน่วยงานทีเ่ข้าร่วม 24 หน่วยงาน/ P   - กลุ่มงานวเิคราะห์แผน
งบประมาณภายในมหาวทิยาลัย เครือข่าย ส่วนงาน และงบประมาณ

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
12. กองแผนงานสีเขียว 1. บุคลากรภายในกองแผนงาน ร้อยละ 100 P P P P P  - คณะกรรมการด าเนินงาน
Green Planning Division มีส่วนร่วมในการลดการใช้ทรัพยากร (2,000 บาท) ด้าน Green University

ตามนโยบายของกองแผนงาน  กองแผนงาน 
2. ความพึงพอใจของบุคลากร คะแนนเฉล่ีย
กองแผนงานที่มีต่อการด าเนินโครงการ 4.00
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หมายเหตุ จากการประชุมวิพากษ์แผนกลุยทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

ผลการวิเคราะห์ SWOT กองแผนงาน 
 

แนวทางในการพิจารณา SWOT กองแผนงาน คือ 
1. ยืนยันข้อความเดิม 
2. ปรับปรุงข้อความเดิมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันของกองแผนงาน 
3. เพ่ิม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันของกองแผนงาน 

 
จุดแข็ง (S) 

ล าดับ จุดแข็ง (S) เดิม จุดแข็ง (S) ใหม่ 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานสูง 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะเฉพาะตัว 
และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง 

2. กองแผนงานเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่หน่วยงานภายนอก
ให้ความเชื่อถือ  

กองแผนงานเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่หน่วยงานภายนอก
ให้ความเชื่อถือ 

3. กองแผนงานมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  กองแผนงานมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดัน  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันจาก

ภายนอก 
5. บุคลากรมีทักษะเฉพาะตัวในการปฏิบัติงานสูง - 
6. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
7. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการที่ด ี
8. ผู้บริหารมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ

ท างาน  
ผู้บริหารมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ
ท างาน 

 

จุดอ่อน (W) 

ล าดับ จุดอ่อน (W) เดิม จุดอ่อน (W) ใหม่ 
1. ระบบฐานข้อมูลภายในกองแผนงานยังไม่สามารถใช้

งานร่วมกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบฐานข้อมูลภายในกองแผนงานยังไม่สามารถใช้
งานร่วมกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การเสนอขอข้อมูลไปยังส่วนงานของกองแผนงานมี
ความซ้ าซ้อน    

 

3. บุคลากรมกีารประสานงานเพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกันน้อย   
4. การจัดเก็บเอกสารยังไม่ดีพอ ไม่สามารถค้นหาได้

อย่างรวดเร็ว  
การจัดเก็บเอกสารยังไม่ดีพอ ไม่สามารถค้นหาได้
อย่างรวดเร็ว 

5. การบรูณาการข้อมูล ยังไม่เป็นระบบเพียงพอ  การบรูณาการข้อมูล ยังไมเ่ป็นระบบเพียงพอ  
6. การมีภาระงานจ านวนมากและเร่งด่วน ส่งผลให้

บุคลากรไมม่ีเวลาในการพัฒนาตนเอง 
 

7.  ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
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หมายเหตุ จากการประชุมวิพากษ์แผนกลุยทธ์การพัฒนากองแผนงาน พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

ผลการวิเคราะห์ SWOT กองแผนงาน 
 

โอกาส (O) 

ล าดับ โอกาส (O) เดิม โอกาส (O) ใหม่ 
1. บุคลากรกองแผนงานได้รับความไว้วางใจจาก

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
กองแผนงานได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน
จากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก 

2. การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับ ส่งผลให้การบริหารงานมีความคล่องตัว 
มากขึ้น     

 

3. ระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เป็นโอกาสให้บุคลากร
เกิดการพัฒนาระบบการท างาน 

ระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เป็นโอกาสให้บุคลากร
เกิดการพัฒนาระบบการท างาน 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งผลให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งผลให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

 

อุปสรรค (T) 

ล าดับ อุปสรรค (T) เดิม อุปสรรค (T) ใหม่ 
1. การได้รับข้อมูลล่าช้า เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน การได้รับข้อมูลจากส่วนงานไม่สมบูรณ์ และล่าช้า

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
2. มหาวิทยาลัยไม่มีระบบ MIS รองรับการบริหาร

จัดการ                      
 

3. การปรับเปลี่ยนนโยบายในการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
ภายนอก ส่งผลให้แต่ละงานมีภาระงานเพิ่มขึ้น         

การปรับเปลี่ยนนโยบายในการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน 
ภายนอก ส่งผลให้แต่ละงานมีภาระงานที่ซับซ้อน
เพ่ิมข้ึน         
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แบบเสนอโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

1.  ช่ือโครงการ : “การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” 

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 
 ผู้รับผิดชอบ :  นายธีระ ภักดีวานิช ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

3.  ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  ลักษณะโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง        งานประจ า   งานพัฒนา 

5.  การบูรณาการโครงการ 
        บูรณาการกับการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้หน่วยงานเป็นกลไกหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  หลักการและเหตุผลของโครงการ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12      

(พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น เพ่ือเป็นแผนแม่บทให้ทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 
2/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคตที่บุคลากรในองค์กรต้องมีส่วน
ร่วมในการวางแผนเพ่ือความส าเร็จขององค์กรตามที่ก าหนดไว้ร่วมกัน กอปรกับส านักงานอธิการบดีได้จัดท า
แผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และด้วยสภาวการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ต้องมีการปรับตัวในการท างานให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของกองแผนงานที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็น
อย่างมาก กองแผนงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านนโยบายและแผน จึงเห็น
ความส าคัญที่จะต้องมีการทบทวนภารกิจและวางแผนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัย 
และแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) อีกด้วย เพ่ือร่วมขับเคลื่อน
แผนและองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังเพ่ือเป็นการวางแผนการพัฒนากองแผนงานในระยะ 5 ปี 
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และเป็นแบบอย่างของหน่วยงานในการปฏิบัติงานโดยมีแผนเป็นตัวตั้ง กองแผนงานจึงได้ก าหนดจัดสัมมนา
การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น    
อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือที่จะสามารถ
เชื่อมโยงกระบวนการวางแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในล าดับต่อไป 

7.  วัตถุประสงค์ 
7.1  เพ่ือทบทวนภารกิจและการด าเนินงานของกองแผนงานที่ผ่านมา 
7.2  จัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของมหาวิทยาลัย
และแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

7.3  เพ่ือให้บุคลากรกองแผนงานได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาของกอง
แผนงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8.  ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับโครงการ (Output/Outcome) และ ค่าเป้าหมาย (ระบุหน่วยนับ) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความส าเร็จของการสัมมนา เรื่อง “การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนา
กองแผนงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
 - ระดับที่ 1 เตรียมการประสานงานด้านสถานที่ ก าหนดเวลา และประมาณ
การงบประมาณ 
 - ระดับที่ 2 จัดท าโครงการพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
 - ระดับที่ 3 จัดสัมมนา เรื่อง “การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”       
ณ สถานที่ที่ก าหนด 
 - ระดับที่ 4 สรุปผลการสัมมนา เรื่อง “การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนากอง
แผนงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560” และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน 
 - ระดับที่ 5 ได้แผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระดับ 5 

2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนา  ร้อยละ 100 

9. กลุ่มเป้าหมาย  
บุคลากรกองแผนงาน จ านวน 20 คน 
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10.  ขั้นตอนการด าเนินการ : 
ขั้นตอนการด าเนินการ/รายการ

กิจกรรม 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าโครงการพร้อมขออนุมัตกิาร
สัมมนา 

            

2. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 
เอกสารประกอบการสัมมนา และส่ง
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

            

3. จัดสัมมนา             
4. สรุปผลการสัมมนาและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารกองแผนงาน 

            

5. จัดท าแผนปฏิบตัิการ             
6. จัดท าเอกสารเผยแพร ่             

 
11.  ระยะเวลาด าเนินงาน : เริ่มต้น มกราคม 2560 สิ้นสุด พฤษภาคม 2560 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1    กองแผนงานมีแผนกลยุทธ์การพัฒนากองแผนงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับสภาวการณ์และทิศทางการด าเนินงานของ
ส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย 

12.2   บุคลากรในกองแผนงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของการ
ด าเนินงานที่ส่งผลต่อภาพรวมขององค์กร 
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จัดท ำโดย 

กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

 
ที่ปรึกษา 

นายธีระ ภักดีวานิช  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
 

ผู้จัดท า 
นางสาวฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล 

นางสาวญาณี ทวีธรรมเสวี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

อัดส าเนา/เรียง/เย็บเล่ม 
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ  กองแผนงาน 

 
 

พิมพ์ 
จ านวน 65 เล่ม 

 
 

เข้าปก 
ศูนย์ผลิตต าราเรียน 

 
 


