
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าโดย 

ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร ์

กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี 

ค ู่มือ 

แนวทางการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ก 

 

ค ำน ำ 

ตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  รวมถึง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงก าหนดให้ทุกกระทรวงและส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและในแต่ละปีงบประมาณส่วน
ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เสนอต่อรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบและใช้เป็นแนวทางส าหรับส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ นั้น  

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถตอบสนองเป้าหมาย ผลลัพธ์ตามนโยบายแผนบริหารราชการแผ่นดิน     
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป 
   
 

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ข 

 

สำรบัญ 
 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 

บทที่ ๑ บทน ำ ๑ 

๑.๑ ที่มา ๑ 
๑.๒ กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑ 
๑.๓ วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ ๕ 
๑.๒ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 
  

บทที่ ๒ หลักกำรและวิธีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ๖ 
๒.๑ หลักการ ๖ 
๒.๒ วัตถุประสงค์และความหมายการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๖ 
๒.๓ แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๗ 

๒.๓.๑ การวิเคราะห์ศักยภาพ ๗ 
๒.๓.๒ การก าหนดทิศทาง ๙ 
๒.๓.๓ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ๑๒ 
๒.๓.๔ การติดตามและประเมินผล ๑๓ 
  

บทที่ ๓ แนวทำงกำรจัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ๑๕ 
๓.๑ แนวทางการด าเนินการ ๑๕ 
๓.๒ ขั้นตอนและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณประจ าปี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๗ 

๓.๓ ปฏิทนิการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณประจ าปีและการติดตาม
ประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๙ 

  
บทที่ ๔ แบบฟอร์มกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและกำรติดตำมประเมินผล  
ระดับ คณะ/หน่วยงำน 

๒๑ 

๔.๑ แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับ คณะ/หน่วยงาน ๒๒ 
๔.๒ แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผล ๓๓ 
 
 

 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ค 

 

 
สำรบัญ (ต่อ)  

 
ภำคผนวก 

 

ภำคผนวก ก  ค าอธิบายความหมายประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๓๘ 
ภำคผนวก ข  กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๗ ๔๐ 
ภำคผนวก ค  หลักเกณฑ์และแนวทางตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙)  
๔๓ 

ภำคผนวก ง  ตัวอย่าง โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

๔๖ 

 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๑ 

 

บทที่ ๑ บทน ำ 

 

๑.๑ ที่มำ 

ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ ๑๓ ๑๔ ๑๖ 
๑๗ และ ๑๘ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีโดยจัดท าเป็นแผน ๔ ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนนิติบัญญัติ
และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา ๔ ปี ของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ในส่วนของราชการจะต้องท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผน
บริหารราชการแผ่นดินภายใน ๖๐ วัน โดยต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีแล้ว ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ส่วนรำชกำรมิได้เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจใด หรือภำรกิจใดมิได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรี มิให้ส ำนักงบประมำณจัดสรรงบประมำณส ำหรับภำรกิจนั้น 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง คณะ/หน่วยงาน ที่เป็นส่วนราชการภายใต้การก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ จักต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุ
เป้าประสงค์ และสามารถตอบสนองเป้าหมาย ผลลัพธ์ตามนโยบายแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๘ ภายใต้รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
 
๑.๒ กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ            
ในหมวดที่ ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในมาตรา ๓/๑ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ในหมวด ๓ การบริหารราชการ รวมถึง ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.๒๕๔๗ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๒ 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐   

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ 

มำตรำ ๗๕ บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจ านงให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและก าหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องช้ีแจงต่อรัฐสภาให้
ชัดแจ้งว่าจะด าเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐและต้องจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อ
รัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง 

มำตรำ ๗๖ คณะรัฐมนตรีต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของ
แนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 

 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มำตรำ ๓/๑ 

 

การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น       
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
ค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๓ 

 

 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรรำชกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรรำชกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มำตรำ ๙    การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
  (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวช้ีวัดความส าเร็จของภารกิจ 

  (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงาน ก .พ.ร. 
ก าหนด 

  (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏบิตัิ
ราชการให้เหมาะสม 

มำตรำ ๑๓  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้ส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณ  ร่วมกัน
จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้มีผล
ผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินนั้น 

มำตรำ ๑๔ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา ๑๓ ให้จัดท าเป็นแผนสี่ปี โดยน านโยบาย
ของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ        
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ส่วนราชการ
หรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆที่จะต้อง
ใช้ระยะเวลาการด าเนินการ และการติดตามประเมินผล 

มำตรำ ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา ๑๓ 

 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณ
การรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว  ให้ส านักงบประมาณ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว 
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คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๔ 

 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรรำชกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

มำตรำ ๑๗ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนดให้ ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อขอรับงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการตาม มาตรา ๑๖ ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ ต้องจัดท าตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร 

มำตรำ ๑๘ เมื่อมีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว     
การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการไปด าเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผล
ท าให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมาย หรือน าไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ      
จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องแล้ว 

 

 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนปฏิบัติราชการ๔ ปี ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒ ) แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี  ให้จัดท าและเสนอรั ฐมนตรี ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ                  
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป 

ข้อ ๙ ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการปรับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อให้สอดคล้อ งกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา 
๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด าเนินการ
แก้ไขแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้น าข้อระเบียบข้อ ๕ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  แจ้งส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข             
แผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่แก้ไขด้วย 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ส่วนราชการด าเนินการในเรื่องใด แม้ว่าเรื่องนั้นจะมิได้ก าหนดไว้ใน
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และถ้าเรื่องนั้น
จ าเป็นต้องแก้ไขแผนปฏิบัติราชการด้วย ให้ส่วนราชการด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๘ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

เมื่อมีกรณีตามวรรคสอง หรือกรณีที่ส่วนราชการขอแก้ไขแผนปฏิบัติราชการเพราะเหตุตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้แก้ไขในกรณีดังกล่าวแล้ว   ให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขแผนปฏิบัติ
ราชการรีบแจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนนิติ
บัญญัติด าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกันโดยเร็ว 
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คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๕ 

 

 
๑.๓ วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ 
 ๑) เพ่ือให้มีคู่มอืการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับ คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ๒) เพ่ือให้ คณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของ คณะ/หน่วยงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๓) เพ่ือให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้า 
อ้างอิงส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
๑.๔ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑) มีคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับ คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ๒) คณะ/หน่วยงาน สามารถจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์
และมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 ๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิง
ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๖ 

 

บทที่ ๒  
หลักกำรและวิธีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 

  

๒.๑ หลักกำร 

แผนปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. ๒๕๔๖ มี ๒ ประเภท คือ ๑) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ ๒) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) แปลงมาจาก
แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพ่ือแสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะด าเนินการตลอดระยะเวลา ๔ ปี 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สาระส าคัญในแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี จะแสดงให้เห็นถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักในระดับชาติ ที่ส่วนราชการมี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปสู่ “ภารกิจ” ที่ส่วนราชการต้องด าเนินการ โดยส่วนราชการต้องน าเสนอ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่จะท าให้ภารกิจนั้นบรรลุผลส าเร็จพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดผลส าเร็จของภารกิจเหล่านั้น รวมถึงผลผลิต /โครงการส าคัญ ที่ส่วนราชการจะจัดท าเพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา ๔ ปี 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (กระทรวง/กรม)     
ที่แสดงให้เห็นถงึภารกิจที่จะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่ก าหนด ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส่วน
ราชการนั้น โดยจะมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แต่จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณที่ละเอียด และชัดเจน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบในการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ทั้งนี้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗       
ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป 
 

๒.๒ วัตถุประสงคแ์ละควำมหมำยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  

แผนปฏิบัติรำชกำรหรือแผนยุทธศำสตร์ตามค านิยามของอัลเฟรด แชนด์เลอร์  (Alfred D 
Chandler,Jr) ในหนังสือของเขาชื่อว่า Strategy and Structure :Chapters in the History of the 
Industrial Enterprises) ได้ให้ความหมายของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ไว้ว่า “ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็น   
การก าหนดจุดมุ่งหมายระยะยาวของธุรกิจและการก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรือการปฏิบัติการและ
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๗ 

 

การจัดสรรทรัพยากรอันจ าเป็นในการด าเนินงานดังกล่าว” ส่วนเจมส์ ควินน์ (James Brian Quinn)          
ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Strategies for Change : Logical Instrumentalism ได้ให้ความหมายของ
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ไว้ว่า “ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นแบบแผน (Pattern) หรือแผนที่รวมเอา
จุดมุ่งหมายหลักๆ นโยบายและแนวทางการด าเนินงานขององค์การไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยจัดสรรทรัพยากร
ขององค์การไปในทางที่มีเอกลักษณ์และเป็นไปได้ โดยค านึงถึงความเข้มแข็งและจุดอ่อนขององค์การ     
และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน” 

 แผนปฏิบัติรำชกำรหรือแผนยุทธศำสตร์ คือ การตอบค าถามที่ส าคัญสี่ค าถาม คือ  (๑) ปัจจุบันเรา
อยู่ ณ จุดไหน (การวิเคราะห์ SWOT) (๒) ในอนาคตเราต้องการไปสู่จุดไหน (การก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทาง
ขององค์กร) (๓) เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร (การก าหนดยุทธศาสตร์) และ (๔) เราจะต้องท าหรือปรับเปลี่ยน
อะไรบ้างเพ่ือไปถึงจุดนั้น (การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ) 

 

๒.๓  แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 

๒.๓.๑  กำรวิเครำะห์ศักยภำพ 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันเป็นการประเมิน          

โดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพขององค์กรในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันหน่วยงำนมีสถำนภำพกำรพัฒนำอยู่
จุดใด” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
เป็นเครื่องมือ ดังนี้ 

๑) วิเครำะห์ศักยภำพภำยใน (การวิเคราะห์ตนเอง) 
( ๑ ) กำรวิเครำะห์จุดแข็ง ( Strength = S ) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่า

มีส่วนดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จ  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น    
การบริหาร ระบบข้อมูล  ก าลังคน การเงิน ภาพลักษณ์ รวมถึงข้อมูลปัจจุบันหรือ ๓ ปีย้อนหลังเพ่ือพิจารณา
แนวโน้มการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น จ านวนอาจารย์ จ านวนนักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาบุคลากรสาย
สนับสนุน ผลงานเด่นด้านการวิจัย จ านวนหลักสูตร รวมถึงทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น 

( ๒ ) กำรวิเครำะห์จุดอ่อน ( Weakness = W ) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน
หน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการ
วิเคราะห์จุดแข็ง 
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๘ 

 

 
ตำรำงท่ี ๑ ตำรำงกำรวิเครำะห์ศักยภำพภำยใน 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ 

จุดแข็ง น้ ำหนักคะแนน จุดอ่อน น้ ำหนักคะแนน 

๑.  ๑.  
๒.  ๒.  

๓.  ๓.  
๔.  ๔.  

๕.  ๕.  

๖.  ๖.  
 

๒) วิเครำะห์ศักยภำพภำยนอก  
( ๑ ) วิเครำะห์โอกำส ( Opportunity = O ) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามี

สภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์ของโลกและของประเทศที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อหน่วยงานอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลง
ใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดี โดยจะต้องพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมือง
การปกครอง เทคโนโลยี การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 

( ๒ ) กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคหรือภำวะคุกคำม ( Threat = T ) เป็นการศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือสภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัด โดยจะต้อง
พิจารณาทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

 
ตำรำงท่ี ๒  ตำรำงกำรวิเครำะห์ศักยภำพภำยนอก 

ประเด็นกำรวิเครำะห์ 

โอกำส น้ ำหนักคะแนน อุปสรรค / ภัยคุกคำม น้ ำหนักคะแนน 
๑.  ๑.  

๒.  ๒.  

๓.  ๓.  
๔.  ๔.  

๕.  ๕.  

๖.  ๖.  
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๙ 

 

 
๒.๓.๒ กำรก ำหนดทิศทำง 

 การก าหนดทิศทางเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือผลส าเร็จที่ต้องการ โดยพิจารณาจาก
ภารกิจหลักของหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นไปในอนาคต ส าหรับ คณะ/หน่วยงาน ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องน าประเด็นนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงแผนยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและภารกิจตาม
กฎหมาย ซ่ึงมีแนวทาง ดังนี้ 

๑) กำรจัดท ำวิสัยทัศน์  
 เป็นการก าหนดภาพในอนาคตที่หน่วยงานต้องการเห็น ต้องการเป็น โดยทั่วไปแล้วจะ
พิจารณาในกรอบระยะเวลา ๔ ปี การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ดีต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

(๑) มีความเป็นไปได้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง 
(๒) ท้าทาย เร้าใจ สามารถใช้เป็นกรอบชี้น าให้บุคลากรด าเนินกิจกรรมเพ่ือบรรลุจุดยืนที่

ต้องการ 
(๓) เป็นข้อความง่ายๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นทิศทางในอนาคต 
(๔) เป็นปรัชญาที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมที่ยึดถืออยู่ภายในใจของทุกคน 
(๕) เป็นค ามั่นสัญญาของผู้บริหารที่แสดงถึงการตัดสินใจ และมุ่งมั่นที่ต้องรับผิดชอบการ

ตัดสินใจและมุ่งม่ันที่ต้องรับผิดชอบ 
(๖) เป็นตัวประสานปัจจัยต่างๆ ให้ด าเนินไปในทิศทางท่ีพึงปราถนา 
(๗) ได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับจากผู้ปฏิบัติ 
(๘) ต้องตรวจสอบและวัดผลส าเร็จได้ 
(๙) สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 

 
๒) กำรก ำหนดภำรกิจ พันธกิจ และค่ำนิยม  

 กำรก ำหนดภำรกิจกับพันธกิจ ( Mission ) ภารกิจ คือ กิจที่เป็นภาระ แม้ไม่อยากท า          
ก็ต้องท า เพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย พันธกิจ คือ กิจที่เป็นพันธะ เป็นการพันธนาการ ไม่ท าไม่ได้ เพราะจะ
ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด โดยทั่วไปแล้ว ภารกิจจะใช้กับกิจหรืองานที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หลักตาม     
การจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ ขึ้นมา หรือหากเป็นหน่วยงานราชการก็คืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ส่วนพันธกิจ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ที่หน่วยงานก าหนดขึ้น ซึ่งโดยหลักการแล้วเมื่อหน่วยงานก าหนด
วิสัยทัศน์ใดๆขึ้นมา หน่วยงานก็จะมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น  ภารกิจกับพันธกิจจะ
เกี่ยวพันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจใดๆ จะต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่หรือกรอบ
ภารกิจของหน่วยงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ การก าหนดพันธกิจอาจเขียนเป็นข้อๆ หรือเป็น
ข้อความรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ กรอบแนวทางในการก าหนดพันธกิจต้องสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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 ค่ำนิยม (Value) คือ เกณฑ์ตัดสินว่าอะไรควรท าเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ค่านิยมก าหนด
พฤติกรรมกลุ่มที่ปฏิบัติต่อเนื่องยาวนานก่อเกิดวัฒนธรรมองค์กร การสร้างค่านิยม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ การก าหนดค่านิยมที่พึงประสงค์จะต้องเริ่มด้วยการน าวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานมาเป็นตัวตั้ง  นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึงระบบงานและลักษณะเด่นของบุคลากรในภาพรวม  
ค่านิยมที่ดีควรมีน้อยรายการ จ าได้ง่าย  และอยู่ในวิสัยที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติได้ในการท างาน ค่านิยมแต่
ละรายการควรส่งเสริมซึ่งกันและกัน และเม่ือปฏิบัติแล้วจะส่งเสริมกลยุทธ์หลักขององค์กรด้วย 
 

๓) กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และแนวทำง / มำตรกำร 
ยุทธศำสตร์ คือ แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ

องค์กรว่าจะก้าวไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร อันเป็นการตอบค าถามที่ว่า “จะไปถึง
จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้อย่างไร” ดังนั้น ยุทธศำสตร์ จึงเป็นกรอบชี้น าหรือส่วนหัวขบวนของชุดแผนงาน ซึ่ง
เป็นการก าหนดวิธีการ แนวทาง หรือขั้นตอนที่หน่วยงานเลือกปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ทั้ งวัตถุประสงค์/เป้าหมายรวมและวัตถุประสงค์/เป้าหมายเฉพาะส่วน และเมื่อได้บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวมแล้ว ย่อมหมายถึงการบรรลุภารกิจที่ต้องการเห็นด้วย หน่วยงานสามารถก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้ ๓ แนวทาง คือ 

(๑)  ยึดกรอบประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘ มาใช้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

(๒) หน่วยงานสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใหม่เองทั้งหมดได้ แต่ต้องมี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางและนโยบายการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

(๓) ใช้ผสมผสานระหว่างแนวทางที่ ๑ และแนวทางที่ ๒ คือ ยึดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เป็นหลัก และคิดประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ขึ้นใหม่ด้วย  เพ่ือประโยชน์ส่วนหนึ่งใน
การเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและส่วนหนึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
หน่วยงานเอง 

กำรก ำหนดยุทธศำสตร์โดยใช้หลักกำร SWOT คือ การน าผลจากการวิเคราะห์สถานภาพ
หน่วยงานมาให้น้ าหนักความส าคัญในแต่ละปัจจัย (ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก) เพ่ือพิจารณาก าหนด
ต าแหน่ง ณ ปัจจุบันของหน่วยงาน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

(๑) โอกำส/จุดแข็ง หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและภายในดี หรือปัจจัยภายนอก
และภายในเป็นเชิงบวกทั้งหมด หรือภายนอกเอ้ือและภายในเด่น ในกรณีนี้ยุทธศาสตร์ที่จะก าหนดขึ้นเรียกว่า
ยุทธศาสตร์เชิงรุก ( Aggressive Strategies ) หรือสถานการณ์ดาวรุ่ง ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์สามารถ
ก าหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ขยายงาน รณรงค์ ส่งเสริม กระจายงาน สนับสนุน เพ่ิมเครือข่าย เพ่ิมเป้าหมาย             
พัฒนา ฯลฯ 
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(๒) จุดแข็ง / อุปสรรค หมายถึง หน่วยงานที่ปัจจัยภายในดี แต่มีปัจจัยภายนอกไม่ดี หรือ
ปัจจัยภายในเชิงบวก แต่มีปัจจัยภายนอกเป็นเชิงลบ หรือภายในเด่นแต่ภายนอกฉุด ในกรณีนี้ยุทธศาสตร์ที่จะ
ก าหนดขึ้น เรียกว่า ยุทธศาสตร์การรักษาเสถียรภาพ ( Stability Strategies ) หรือสถานการณ์แม่วัวให้นม 
คือการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของหน่วยงานให้เป็นประโยชน์ ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์สามารถก าหนดเป็น
กรอบแนวทาง เช่น ขยายงานที่เป็นจุดแข็ง ควบคุม หลีกเลี่ยงอุปสรรค คุ้มครอง รักษา ปกป้องรักษา ป้องกันฯลฯ
ทั้งนี้ การก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องใด ด้านใด จะขึ้นอยู่กับน้ าหนักความส าคัญของจุดแข็งและอุปสรรคของ
หน่วยงาน 

(๓) จุดอ่อน / โอกำส หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายในไม่ดีแต่มีปัจจัยภายนอกดี หรือ
ปัจจัยภายในเป็นเชิงลบแต่ปัจจัยภายนอกเป็นเชิงบวก หรือภายในด้อยแต่ภายนอกเอ้ือ ในกรณีนี้ยุทธศาสตร์ที่
จะก าหนดขึ้น เรียกว่า ยุทธศาสตร์พลิกฟ้ืน ( Turn around Strategies) หรือสถานการณ์ที่ยังมีค าถามหรือข้อ
สงสัยอยู่ ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ปรับปรุง เพ่ิมช่องทาง พัฒนา 
สร้างเครือข่าย ร่วมทุน เร่งรัด หาแนวร่วม ร่วมมือ ฯลฯ ทั้งนี้จะก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องใด ด้านใด จะขึ้นอยู่
กับน้ าหนักความส าคัญของจุดอ่อนและโอกาสของหน่วยงาน 

(๔) อุปสรรค / จุดอ่อน หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในไม่ดี หรือ 
ปัจจัยภายนอกและภายในเป็นเชิงลบทั้งหมด หรือภายนอกฉุดและภายในด้อย ในกรณีนี้ยุทธศาสตร์จะก าหนด
ขึ้นเรียกว่า ยุทธศาสตร์การตัดทอน ( Retrenchment Strategies ) หรือสถานการณ์สุนัขจนตรอก               
ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์สามารถก าหนดในกรอบแนวทาง เช่น ทบทวน ลดกิจกรรม/ชะลอการด าเนินงาน    
ถ่ายโอน/ยุบรวม ปรับเปลี่ยนกิจกรรม  แก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ทั้งนี้ จะก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องใด 
ด้านใด จะขึ้นอยู่กับน้ าหนักความส าคัญของอุปสรรคและจุดอ่อนของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดควรให้มีความสมดุลในแต่ละด้าน ซึ่งแนวคิดนี้สอดรับกับการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพ่ือวัดผลการปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพียงใด โดยได้ก าหนดการวัดผลตามค ารับรองปฏิบัติราชการออกเป็น 
๔ มิต ิคือ 

มิติที ่๑ ด้ำนประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร์  เช่น 
๑.๑  ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง กรม 
๑.๒  ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
๑.๓ ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์) ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 

มิติที ่๒ ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  เช่น 
๒.๒  คุณภาพการให้บริการ 
๒.๓  ความพึงพอใจของประชาชน 

มิติที ่๓ ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร เช่น 
๓.๑  การลดค่าใช้จ่าย 
๓.๒  การลดระยะเวลาการให้บริการ 
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มิติที ่๔ ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร  เช่น  
๔.๑  การบริหารความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)  
๔.๒  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT)  
๔.๓  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 
๔.๔ การพัฒนาบุคลากร 

 
๒.๓.๓ กำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ 

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ หรือ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ คือ การจัดท ารายละเอียดของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี  พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ครบถ้วน เพ่ือจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยด าเนินการตามองค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ ให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดยจัดท าเป็นแผน ๔ ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามมาตรา ๑๓ และในแต่ละปีงบประมาณให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับ 

 นโยบายในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
 ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการแต่ละข้ันตอน 
 ประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่ต้องใช้ 

 
โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
๑) กำรก ำหนดเป้ำหมำย เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละ

ยุทธศาสตร์และแนวทาง / มาตรการการพัฒนา ภายในเวลาที่ก าหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่า
จะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่างๆ ของกระบวนการด าเนินงาน เป้าหมายที่ดี ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

( ๑ ) เงื่อนเวลา ควรระบุว่าต้องการท าอะไรให้บรรลุผลเมื่อไหร่ 
( ๒ ) ปริมาณ ที่ต้องการจะให้เกิดข้ึนเป็นจ านวนเท่าใด 
( ๓ ) คุณภาพ เป็นสภาพที่พึงปรารถนา 
( ๔ ) สถานที่ เป็นการระบุถึงเขตพ้ืนที่ครอบคลุมที่ต้องการ 
( ๕ ) มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง 
( ๖ ) ควรเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด 
( ๗ ) กรณีท่ีมีเป้าหมายมากกว่า ๑ เป้าหมาย ควรจัดล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วนไว้ 

เพ่ือให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
๒) กำรก ำหนดโครงกำร / กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ โดยพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ

โครงการ การจัดล าดับความส าคัญของโครงการควรพิจารณาในสองประเด็นหลัก คือ ความจ าเป็น ความเร่งด่วน                    
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๑๓ 

 

และผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability) หรือความคุ้มค่า  ที่จะได้รับจากโครงการในมิติต่างๆ เช่น ประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความจ าเป็นตามกฎหมาย และความสอดคล้องกับทิศทาง
ของนโยบายรัฐ ในขณะเดียวกันควรพิจารณาถึงความพร้อมในการด าเนินโครงการ /ความเป็นไปได้ 
(Feasibility) ในการด าเนินโครงการด้วย ทั้งนี้ การก าหนดโครงการ/กิจกรรม ให้มีความครอบคุลมและ
สอดคล้องกับรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆ อาจจ าแนกโครงการ/กิจกรรมเป็น 
๒ ส่วน คือ 

(๑) โครงการส าคัญหรือโครงการเด่น หมายถึง งานส าคัญที่หน่วยงานมุ่งเน้นให้เกิดผลต่อ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ซึ่งอาจพิจารณาจาก ความจ าเป็น ความเร่งด่วน สภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นต้น 

(๒) ภาระกิจประจ า ภารกิจหลัก หมายถึง กิจหรืองานที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หลักตาม
การจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ ขึ้นมา เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เป็นต้น 

๓) ก ำหนดวงเงินงบประมำณโครงกำรเป็นรำยปี  โดยก าหนดว่าแต่ละปีจะใช้เท่าไหร่  
แหล่งที่มามาจากไหน ต้องระบุในแผนปฏิบัติราชการเบื้องต้นว่าแต่ละโครงการ/กิจกรรมนั้น จะมีงบประมาณ
มาจากไหน จากนั้นให้จัดท าภาพรวมของงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม  รายปี  รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ าแนกตามแหล่งที่มา ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ต้องมีการสื่อสารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ไปสู่ระดับหน่วยปฏิบัติต่างๆ โดยก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับหน่วยงานและส่วนงาน ไปจนถึง
ระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติ
ประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร โดยการถ่ายทอดนโยบายผลผลิต ผลลัพธ์ 
และค่าเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา  

 
๒.๓.๔  กำรติดตำมและประเมินผล 

กำรติดตำม  หมายถึง  กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ   
ว่าเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมีการรายงานปัญหาที่เกิดข้ึน 

กำรประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการในการใช้ดุลพินิจ  และค่านิยมในการพิจารณาตัดสิน
คุณค่า ความเหมาะสม  ความคุ้มค่า  หรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ์ โครงการ หรือสิ่งอ่ืนใด หลังจากที่ได้มีการ
เปรียบเทียบผลที่วัดได้ โดยวิธีการใด ๆ ก็ตามกับเป้าหมาย  วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

กำรติดตำมและประเมินผล  หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่  โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
(๑) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณา

จากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
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๑๔ 

 

(๒) เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

(๓) เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในระยะต่อไป 

(๔) เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในด้านการบริหารและ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เป็นกระบวนการส าคัญที่มุ่งรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ  โดยผู้รับผิดชอบอาจน าข้อมูลจากการก ากับ ติดตามและประเมินผล
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร
หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีและในปีต่อไปได้ด้วย ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร  โดยด าเนินการ
เปรียบเทียบผล การปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต  (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) ทั้งนี้ อาจใช้รูปแบบการประเมิน ๓ ลักษณะ คือ (๑) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative 
Evaluation) (๒) การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ (๓) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้
เสีย (Stakeholders audit) นอกจากนั้นอาจประเมินทั้งระหว่างโครงการ (In-process evaluation) และเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลาง
ต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ  ทั้งนี้ กรอบเวลาการติดตามและประเมินผลอาจก าหนดให้มีการรายงานผล            
การด าเนินการต่อผู้บริหารของหน่วยงานเป็นระยๆ คือ รอบ ๖ เดือน ๙  เดือน และ ๑๒ เดือน  
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๑๕ 

 

บทที่ ๓ 
แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 
๓.๑ แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

๓.๑.๑.แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน เพ่ือด าเนินการ 
(๑) วิเคราะห์ศักยภาพ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก(SWOT) โดยคณะท างานมีหน้าที่ 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค(SWOT Analysis)รวมถึงสารสนเทศใน
เบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร  

(๒) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของ คณะ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 

(๓)  วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
(๔)  วิเคราะห์คู่แข่งขันสภาพการท างาน 
(๕)  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(๖)  ประเมินความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ 

๓.๑.๒.จัดประชุมสัมมนำผู้บริหำรระดับสูงเพื่อร่วมก ำหนดทิศทำงของ คณะ/หน่วยงำน 
(๑)  ก าหนดต าแหน่ง (Positioning) ของ คณะ/หน่วยงาน โดยพิจารณาข้อมูลจากการวิเคราะห์ 

SWOT 
(๒)  พิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (ก.พ.ร.) เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอก (สมศ.)   

(๓)  ก าหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน 
(๔)  พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือ Balanced 

Scorecard และก าหนดกลยุทธ์หลักในการมุ่งไปสู่ทิศทางท่ีก าหนด 
๓.๑.๓.คณะท ำงำนร่วมกัน 

(๑)  จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์(Strategic Map) 
(๒)  จัดท า(ร่าง) แผนปฏิบัติราชกาประจ าปี ระดับ คณะ/หน่วยงาน 

๓.๑.๔.จัดประชุมสัมมนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(๑)  พิจารณาแผนที่ยุทธศาสตร์(Strategic Map) เพ่ือสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ 
(๒)  พิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะ/หน่วยงาน 
(๓)  ก าหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ทรัพยากรที่ใช้ซึ่งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
(๔)  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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๓.๑.๕.คณะท ำงำนปรับปรุง จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีฉบับสมบูรณ์ 
(๑)  เสนอต่อที่ประชุมระดับคณะ/หน่วยงาน 
(๒)  เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
(๓)  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เอกสารบนเว็บไซต์  

๓.๑.๖.กำรติดตำมและประเมินผล โดย 
ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ดังนี้ 
ระดับ คณะ/หน่วยงำน รายงานผลการด าเนินการต่อคณบดี/ผู้อ านวยการ/อธิการดี   
ระดับ มหำวิทยำลัย  รายงานผลการด าเนินการต่ออธิการบดี (ผู้บริหารสูงสุด) 
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๓.๒ ขั้นตอนและแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร งบประมำณประจ ำปี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

   

 
 
 
 
 
 

 
 

     
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การทบทวนการจดัท า

แผนปฏิบติัราชการ 

๑ 

ขั้นตอน 
 

การด าเนินการ/กิจกรรม 
 

การจดัท าแผนปฏิบติั

ราชการ 

๒ 

การอนุมติัแผนปฏิบติั

ราชการ 
๓ 

การประชุมสมัมนา 

(๑) ก ำหนดต ำแหน่ง ทศิทำงกำรด ำเนินกำร 
(๒) พิจำรณำควำมเช่ือมโยงแผนบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน แผนยุทธศำสตร์ฯ แผนปฏิบัติรำชกำร 

๔ ปี มหำวิทยำลัยขอนแก่น ผลกำรประเมิน

ภำยในและภำยนอก 

(๓) ทบทวนวิสยัทศัน์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
และค่ำเป้ำหมำย 

(๔) ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมที่ ส ำคัญและ

มอบหมำยผู้รับผดิชอบ 

(๕) ประมำณกำรและคำดกำรณ์กำรใช้ทรัพยำกรที่
ต้องกำร เช่น งบประมำณ อัตรำก ำลัง อุปกรณ์ 

ครภุณัฑ ์อำคำร ฯลฯ  เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือด ำเนนิกำร 

(๑) วิเครำะห์ศกัยภำพ สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก(SWOT) 
(๒) ทศิทำงกำรจัดกำรศกึษำระดับอุดมศกึษำในประเทศ 
(๓)  วิเครำะห์ควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคล้องกบัแผนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี ด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
(๕) ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน สงัคม จริยธรรม กฏหมำย ข้อบังคับ 
(๖) ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ ์ผลลัพธ ์กระบวนกำร ฯลฯ  

ประชมุสมัมนา/ประชมุเชิงปฏิบติัการ 

  เพ่ือร่วมก ำหนดทศิทำงและแนวทำงกำรด ำเนนิกำร 

 

การจดัท าแผนปฏิบติัราชการฉบบัสมบูรณ ์

 

ระดบัมหาวิทยาลยั 

(๑) เสนอต่อที่ประชุมคณบด ี

(๒) เสนอต่อที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

(๓) เ ผ ยแพ ร่ป ร ะ ช ำ สัม พันธ์ แ ล ะ
ถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏบิัติ 

จัดท า(ร่าง) แผนปฏิบติั

ราชการประจ าปี 
 

ระดบัคณะ/หน่วยงาน 
(๑)เสนอต่อที่ประชุมกรรมกำรฯ 
(๒)เสนอต่อมหำวิทยำลัย 
(๓)เผยแพร่ประชำสมัพันธ ์

 

การติดตามประเมินผล

แผนปฏิบติัราชการ 
) 

 

๔ 

(๑) รำยงำน รอบ ๖, ๙ เดือน มหาวทิยาลยั : รำยงำนผู้บริหำรสงูสดุ 
คณะ/หน่วยงาน : รำยงำนผู้บริหำรสงูสดุ 

 

(๒) รำยงำน รอบ ๑๒ เดือน มหาวทิยาลยั : รำยงำนผู้บริหำรและกรรมกำรประเมินผล
งำนอธกิำรบด ี

คณะ/หน่วยงาน : รำยงำนผู้บริหำรระดับ คณะ/หน่วยงำน
และเสนอต่อมหำวิทยำลัย 

รบัฟังความคิดเห็น 
จากกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
 

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ปรบัปรุงแผนตาม

ขอ้เสนอแนะ 
 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๑๘ 

 

กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและงบประมำณประจ ำปี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

๘.จัดท าแผนและ

งบประมาณฉบับสมบูรณ์ 

๙.จัดประชุม/ชี้แจง ถ่ายทอด

แผนไปสู่การปฏิบัติฯ 

๑๑.จัดท ำรำยงำนผลกำร 
ด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ 

เริ่มต้น 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมกำร/

คณะท ำงำนจัดท ำ (ร่ำง) แผนฯ 

๒.ประชุม สัมมนำผู้บริหำร

ระดับสูงเพ่ือร่วมก ำหนด
ทิศทำงมหำวิทยำลัย 

๓.คณะท ำงำนเสนอ (ร่ำง)           
แผนปฏิบัติรำชกำรฯ 

๕.กำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี 
(เงินรำยได้+แผ่นดิน+อ่ืนๆ) 

สิ้นสุด 

 
 

๗.เสนอที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย 

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ปรับปรุง/แก้ไข ปรับปรุง/แก้ไข 

 ๖.เสนอที่ประชุมคณบดี 

๑๐. ติดตำมและประเมินผล 
ไม่เป็นไปตามแผน 

เป็นไปตามแผน 

๔.รับฟังควำมคิดเห็นและปรับปรุงแผนฯ 
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๑๙ 

 

๓.๓ ปฏิทินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งบประมำณประจ ำปี และกำรติดตำมประเมินผล 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
กระบวนกำร กิจกรรม ช่วงเวลำ 

๑.กำรทบทวนกำรจัดท ำ

แผนและงบประมำณ 

 กองแผนงานทบทวนแผน/ผล การด าเนินการ 
  ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต  
น าเสนอ (ร่าง) นโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ  ต ่อที ่ป ระช ุมคณบด ีแล ะ ที ่ป ร ะ ช ุม ส ภ า
มหาวิทยาลัย  
 

ต.ค.-พ.ย. ปีท่ีผ่านมา 

๒.กำรวำงแผนปฏิบัติ

รำชกำรและแผน

งบประมำณ 

 เตรียมความพร้อมการจัดท าโครงการยุทธศาสตร์รัฐบาลและ
กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ (งบประมาณ
แผ่นดิน) 

พ.ย.- ธ.ค.ปีท่ีผ่านมา 

  คณะ/หน่วยงาน และกองแผนงานจัดท ากรอบงบประมาณ
แผ่นดินในรายจ่ายประจ าขั้นต่ า (ค่าเช่าบ้าน เงินเดือน ฯลฯ ) 
และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 

ม.ค. – ม.ีค. ปีปัจจุบัน 

  กองแผนงานและ คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการตามแนวทางดังนี้ 
- วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน 
- (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
- วิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยง  

มี.ค. - พ.ค. ปีปัจจุบัน 

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายแผน ระดับ คณะ/หน่วยงาน 
 ช้ี แจงแนวทางการจั ดท าแผนปฏิบั ติ ร าชการประ จ าปี

งบประมาณ หน่วยงานในก ากับ 
 ก าหนดทิศทาง กรอบและเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เม.ย. ปีปัจจุบัน 

  จัดท ารายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
ตามโครงการกิจกรรมใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 
 

พ.ค.ปีปัจจุบัน 

  คณะ/หน่วยงาน ส่งค าของบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ  
 คณะ/หน่วยงาน บันทึกงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน

รายได้ในระบบ e- budget 
 

มิ.ย.ปีปัจจุบัน 

  กองแผนงาน น า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/
หน่วยงาน วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

ก.ค.ปีปัจจุบัน 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๒๐ 

 

กระบวนกำร กิจกรรม ช่วงเวลำ 

๓. กำรอนุมัติแผนปฏิบัติ

รำชกำรและงบประมำณ 

 ที่ประชุมคณบดีพิจารณารายละเอียดงบประมาณและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

ส.ค.ปีปัจจุบัน 

  สภามหาวิทยาลัย พิจารณารายละเอียดงบประมาณและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
 

ก.ย.ปีปัจจุบัน 

๔.กำรจัดท ำ/ปรับปรุง

แผนปฏิบัติรำชกำร 

 จ าท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณและแผนการใช้
จ่ายเงิน  

 จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ ส่งให้คณะ/หน่วยงาน 
 มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
 จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  

ก.ย.ปีปัจจุบัน 

๕.กำรติดตำมประเมินผล  กองแผนงาน คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ รอบ ๖  ๙  และ ๑๒ เดือน 

 กองแผนงาน คณะ/หน่วยงาน รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ รอบ ๖  ๙  และ ๑๒ เดือน 
 

มี.ค.ปีถัดไป 
มิ.ย.ปีถัดไป 
ก.ย.ปีถัดไป 
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๒๑ 

 

บทที่ ๔ 
แบบฟอร์มกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ระดับ คณะ/หน่วยงำน 

 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย
องค์ประกอบและแบบฟอร์มในการจัดท า ดังนี้ 
 ๔.๑ แบบฟอร์มกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ระดับ คณะ /หน่วยงำน 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ได้แก่ 
  ส่วนที่ ๑ บทน า 
  ส่วนที่ ๒ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 
 ๔.๒ แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ ได้แก่ 
  ส่วนที่ ๑ สรุปข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด กลยุทธ์  โครงการ  
  ส่วนที่ ๒ สรุปข้อมูลผลการด าเนินการตามกลยุทธ์  โครงการ และระดับของผลงาน 

ส่วนที่ ๓ แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๔.๑ แบบฟอร์ม 
กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี  

ระดับ คณะ/หน่วยงำน 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๒๓ 

 

องค์ประกอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ระดับ คณะ/หน่วยงำน 
 

ปก 
ค ำน ำ  
สำรบัญ  
บทสรุปผู้บริหำร  
ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ………….. คณะ/หน่วยงำน 

๒.๑ วิสัยทัศน ์
๒.๒ พันธกิจ 
๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
๒.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์ 
๒.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
๒.๖ สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ……….. 
๒.๗ สรุปงบประมาณท่ีใช้ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ……………….. 

ภำคผนวก 
ก. ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ…………….. คณะ/หน่วยงาน 
ข. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์และผลผลิต คณะ/   

หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ…………… 
ค. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะ/หน่วยงาน (SWOT Analysis) 
ง. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ……….. คณะ/หน่วยงาน 
จ. ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…………… 
   คณะ/หน่วยงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๒๔ 

 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำ 

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

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

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

 

๑.๒ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ……………… 

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

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

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

 

๑.๓ กระบวนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…………… 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๒๕ 

 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…………. คณะ/หน่วยงำน 

๒.๑ ปณิธำน วัฒนธรรมองค์กร และค่ำนิยม 

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

๒.๒ วิสัยทัศน์ 

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

๒.๓ พันธกิจ 

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

๒.๔ ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

( Strategic Issues) ( Goals) 

๑ ..................................................................... ๑.๑ .......................................................................... 

    ๑.๒ .......................................................................... 

๒ .................................................................... ๒.๑ ......................................................................... 

    ๒.๒ ......................................................................... 

๓ ..................................................................... ๓.๑ ........................................................................ 

    ๓.๒ ......................................................................... 

๔ ...................................................................... ๔.๑ ........................................................................ 

    ๔.๒ ....................................................................... 

๕ ........................................................................ ๕.๑ ....................................................................... 

    ๕.๒ ....................................................................... 

  
 

    



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๒๖ 

 

๒.๕ แผนที่ยุทธศำสตร์  (Strategies Map) 
 (ตัวอย่ำง) 

 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๒๗ 

 

๒.๖.ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

        

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
 ค่ำ

เป้ำหมำย 

ปีที่ผ่ำนมำ ปีปัจจุบัน 

๑ …………………… ๑.๑ …………… ๑.๑ ……………………………......................     

       ๑.๒ ……………………………........................     

        ๑.๓ ……………………………........................     

                

๒ …………………… ๒.๑ …………… ๒.๑ ……………………………........................     

       ๒.๒ ……………………………........................     

        ๒.๓ ……………………………........................     

… ……………………. …. ……………… …….. …………………………………………………. 
 
 

  

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๒๘ 

 

๒.๗ สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ………………. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ …………………………………………… 

       
       

กลยุทธ์/ 
โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) ผู้รับผิดชอบ ควำมสอดคล้องกับ 

มำตรกำร แผ่นดิน รำยได ้ อ่ืนๆ รวม นโยบำยงบประมำณ 

กลยุทธ์ที่ ๑ …………………………. 

มำตรำกำรที ่๑ (ถ้ำมี) 

         (ระบุรหัสนโยบาย
งบประมาณ มข.   

พ.ศ……..) 
           

           

มำตรกำรที่ ๒ (ถ้ำมี) 

           

         

กลยุทธ์ที่ ๒ …………………………. 

มำตรำกำรที ่๑ (ถ้ำมี) 

         

 
 

หมำยเหตุ :  ควำมสอดคล้องกับนโยบำยงบประมำณโปรดระบุรหัสนโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…………… มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๒๙ 

 

๒.๘.สรุปงบประมำณที่ใช้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…………..  จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ และประเภทงบรำยจ่ำย 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  งบประมำณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้ำนบำท) ในปีงบประมำณ พ.ศ…………….. 

คณะ / หน่วยงำน เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ 
งบอ่ืนๆ 

รวมท้ังสิ้น 

    งบด ำเนินกำร งบลงทุน รวม งบด ำเนินกำร งบลงทุน รวม งบด ำเนินกำร งบลงทุน งบอ่ืนๆ รวม 

๑ .............................................                     

                       

๒ .............................................                     

                       

๓ .............................................                     

                       

๔ .............................................                     

                       

๕ .............................................                     

                        

๖ ............................................. 
 

           

๗ 
 

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



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๓๐ 

 

 

(ตัวอย่ำง) กำรเชื่อมโยงแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ……………. คณะ/หน่วยงำน 

  แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ……………. 

นโยบาย คณะ/หน่วยงาน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปีแรก  - 

๒. นโยบำยนโยบำยควำมม่ันคงของรัฐ  - 

๓. นโยบำยเศรษฐกิจ  ๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และพ่ึงตนเองได้  

๔. นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต  ๒. การผลิตบัณฑิตท่ีดี  

๓. ด้านการพัฒนานักศึกษา  

๔. ด้านการวิจัย  

๕. ด้านบริการวิชาการ  

๖. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  

๗. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ  

๘. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี  

๕. นโยบำยที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  - 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๓๑ 

 

(ตัวอย่ำง) กำรเชื่อมโยงแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ……………. คณะ/หน่วยงำน 

  แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ……………. 

นโยบาย คณะ/หน่วยงาน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๖.นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยฯ  ๔. ด้านการวิจัย  

๗.นโยบำยกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศ  

- 

๘.นโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ๑. ระบบบริหารจัดการที่ดี  

๙.  ด้านชุมชนสัมพันธ์  

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๓๒ 

 

(ตัวอย่ำง) กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ประเด็นยุทธศำสตร์และ  
ผลผลิต คณะ/หน่วยงำน ............................ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…………….. 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๕๗* 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ผลผลิต/โครงกำร 

ยุทธศำสตร์ : กำรสร้ำงรำกฐำนกำรพัฒนำที่สมดุลสู่สังคม 
แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 

๑.การบริหารจัดการองค์กรที่ด ี
๒. การผลติบัณฑติที่ด ี

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 

ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ : กำรศึกษำ คุณธรรม จริยธรรม 
คูณภำพชีวิตและควำมเท่ำเทียมกันในสังคม 
แผนงาน : สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 
แผนงาน : สง่เสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. การผลติบัณฑติที่ด ี  ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓. การพัฒนานักศึกษา   ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

๔. การวิจัย   ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

๕. การบริการวิชาการ   ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาทีข่าดแคลน 

๖. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทีด่ี   โครงการผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

๗. การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคณุภาพ  
๘. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ด ี 

 ผลผลิตผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการ ศึกษาวิจัย 

ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี กำรวิจัย
และนวัตกรรม 
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
 

 
๔. การวิจัย  

 
ผลผลติผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ผลผลติผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้

 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๓๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒ แบบฟอร์มกำรติดตำมและ
ประเมินผลตำมแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปี 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๓๔ 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
สรุปข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชีว้ัด กลยทุธ์  โครงกำร  

ตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ……………   ระดับ คณะ/หน่วยงำน 

        

   
      

ประเด็นยทุธศำสตร ์

ผลกำรด ำเนินกำร 

กลยุทธ์ (ระบุจ ำนวน) ตัวชี้วดั (ระบุจ ำนวน) 
ด ำเนินกำรแลว้ 

เป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำย 
เริ่มด ำเนินกำรแล้ว 

แต่ยงัไม่บรรลเุปำ้หมำย 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่๑ .........................................................................         
 

      

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่๒ .........................................................................                 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่๓ ..........................................................................                 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่๔ ..........................................................................           
      

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่๕ ..........................................................................           
      

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่๖ ..........................................................................           
      

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่๗ ..........................................................................           
      

รวม                 
 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๓๕ 

 

  
ส่วนที่ ๒ 

สรุปข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์  โครงกำร และระดับของผลงำน 
  

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ........................................................................   

    
เป้ำประสงค ์ :  

    
 

ระดับผลงำน 
 

 
๓ ด าเนินการแล้ว เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 

 

 
๒ อยู่ในระหว่างด าเนินการ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 
๑ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

    
กลยุทธ ์ โครงกำร ระดับผลงำน  

๑.๑ กลยทุธ ์........................................................  

๑.๑.๑   
  

๑.๑.๒   
  

๑.๒ กลยทุธ .......................................................... 

๑.๒.๑     
  

๑.๒.๒     
  

๑.๒.๓     
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๓๖ 

 

ส่วนที่ ๓ 
แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ............................................................................................. 

       
   เป้ำประสงค์ :   

  
  

          
             

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

   ค่ำ  
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…………….…..       
(รอบ……เดือน ระหว่ำง…………………………ถึง………………………………….) 

ผู้รับผิดชอบ ปัญหำอุปสรรค 

๑.๑ กลยทุธที่ ๑ ........................................................ 

  ๑.๑.๑ โครงกำร ........................................................................................ 

    รายละเอียดตวัชี้วัด             

      ๑)              

  ๑.๑.๒ โครงกำร ......................................................................................... 

    รายละเอียดตวัชี้วัด             

      ๑)              

๑.๒ กลยทุธที่ ๒ ......................................................... 

  ๑.๒.๑ โครงกำร ...................................................................................... 

    รายละเอียดตวัชี้วัด             

      ๑)              
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๓๗ 

 

 
 

ภำคผนวก 
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๓๘ 

 

ภำคผนวก ก  
ค ำอธิบำยควำมหมำยประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น (โดยมิได้ก าหนดวิธีการไว้) 
เป็นข้อความซึ่งก าหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวังหรือ
ประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต 

 
พันธกิจ (Mission) หมายถึง  ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนาที่ที่ตองด าเนินงาน ทั้งที่เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอก าหนดตาง ๆ รวมทั้งที่ไดรับมอบหมายใหด าเนินการ ทั้งนี ้เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนที่ก าหนดไว 
 
ค่ำนิยม ( Values) หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติ  
ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ค่านิยมสนับสนุนและชี้น าการตัดสินใจของ
บุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) หมายถึง ค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบที่
เกิดขึ้นในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็น
เสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององคก์ร 

  

ยุทธศำสตร์ (Strategy) หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผล
ตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององคก์ร (Corporate Goal) 

 

กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง แนวทางด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจ (Mission) ขององค์กร 

 
เป้ำประสงค์ (Goals) หมายถึง  การก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือ
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้างๆ ถึงผลลัพธ์ของ
บริการอันเนื่องมาจากหน้าที่หลักขององค์กร โดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้ และหน่วยงานย่อย
ภายในองค์กรควรมีเป้าประสงค์ของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 
ตัวช้ีวัด (Indicator) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้  
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๓๙ 

 

ค่ำเป้ำหมำย (Target)  หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุ 
 
ภำรกิจประจ ำ หมายถึง งานที่จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย หรือ ระเบียบและสนับสนุนต่อการด าเนิน
ภารกิจยุทธศาสตร์ 
 
ภำรกิจยุทธศำสตร์ หมายถึง งานที่จ าเป็นต้องด าเนินการและผลจากการด าเนินงานมีผลเชื่อมโยงสู่ความส าเร็จ
ของเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
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๔๐ 

 

ภำคผนวก ข  
กรอบแผนระยะยำว มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๗  

 

๑. วิสัยทัศน์ มข. 60 ปี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งเอเชียที่มุ่งพัฒนาภูมิภาคสู่ระดับสากล สร้างคุณค่า

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการบริหารบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลและมีทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลางของ   
การพัฒนา 
 

๒. ทิศทำงและสำระส ำคัญ 
(๑) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๒) ให้ความส าคัญกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับ     

ความเชี่ยวชาญและความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความจ าเป็นของประเทศ 
(๓) ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้คุณภาพและ

มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(๔) พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพและคุณภาพระดับสากล 
(๕) เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
(๖) เปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่างๆ ได้เข้าศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(๗) ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเซีย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) 
 

๓. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
(๑) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกอรปด้วยวิทยา จริยา ปัญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นผู้มีจิต

สาธารณะ เป็นพลเมืองที่ดี มีบทบาทและภาวะผู้น าฯ 
(๒) ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได้น าไปใช้การพัฒนา มีส่วนในการเสริมสร้าง

คุณค่าและพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๓) สังคมได้รับบริการการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(๔) มีบทบาทส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๕) เป็นสมาชิกที่มีบทบาทส าคัญในภาคีเครือข่ายต่างๆ 
(๖) นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรได้รับการยกย่องในเวทีต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ 
(๗) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีขีดวามสามารถสูง บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานบนพ้ืนฐานของ

ความภักดีและผูกพันองค์กร 
(๘) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยผ่านการประเมินคุณภาพ จาก สมศ. ในระดบัดีมากทุก

รอบการประเมิน 
(๙) ได้รับการจัดอันดับการศึกษาจากองค์กรต่างประเทศให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับชั้นน าของโลก

แห่งหนึ่งฯ 
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๔๑ 

 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

ระดับควำมส ำเร็จ 

๒๕๕๒ –  
๒๕๕๔ 

๒๕๕๔ –  
๒๕๕๘ 

๒๕๕๘ – 
 ๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ – 
 ๒๕๖๖ 

๒๕๖๖ –  
๒๕๖๗ 

๑.บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกอรปด้วยจริยา ปัญญา มีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมืองท่ีดีของ
สังคม มีบทบาทและภาวะผู้น าในภาคส่วนต่างๆ 
 

ระดับปาน
กลาง 

ระดับปาน
กลาง 

ระดับมาก ระดับมาก
ท่ีสุด 

ระดับมาก
ท่ีสุด 

๒.ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได้ถูกน าไปใช้
ก า รพัฒนามี ส่ ว น ในก าร เส ริ มสร้ า ง คุณ ค่าและพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ 
 

ระดับปาน
กลาง 

ระดับปาน
กลาง 

ระดับมาก ระดับมาก
ท่ีสุด 

ระดับมาก
ท่ีสุด 

๓.สังคมได้รับบริการการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ระดับปาน
กลาง 

ระดับปาน
กลาง 

ระดับมาก ระดับมาก
ท่ีสุด 

ระดับมาก
ท่ีสุด 

๔ .มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบทบาทส า คัญในการท า นุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ระดับปาน
กลาง 

ระดับปาน
กลาง 

ระดับมาก ระดับมาก
ท่ีสุด 

ระดับมาก
ท่ีสุด 

๕ .มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสมาชิกท่ีมีบทบาทส าคัญในภาคี
เครือข่ายต่างๆ 
 

ระดับปาน
กลาง 

ระดับปาน
กลาง 

ระดับมาก ระดับมาก
ท่ีสุด 

ระดับมาก
ท่ีสุด 

๖.นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรได้รับการยกย่องในเวทีต่างๆ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

๓๐๐ คน 
ต่อปี 

๔๐๐ คน 
ต่อปี 

๕๐๐ คน 
ต่อปี 

๖๐๐ คน 
ต่อปี 

๗๐๐ คน 
ต่อปี 

๗ .มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอง ค์กรแห่ งการ เรี ยนรู้ ท่ี มี ขี ด
ความสามารถสูง บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานบนพื้นฐานของ
ความภักดีและผูกพัน 
 

๖๐% ชอง
เป้าหมาย 

๖๕% ชอง
เป้าหมาย 

๗๕% ชอง
เป้าหมาย 

๘๕% ชอง
เป้าหมาย 

๙๐% ชอง
เป้าหมาย 

๘.มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพมาตรฐานโดย
ผ่านการประเมินคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกรอบการประเมิน 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

๙.มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับการศึกษาจากองค์กร
ต่างประเทศ เช่น THES ให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับและชั้นน า
ของโลกแห่งหน่ึงโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเกณฑ์ Malcolm 
Baldrige National Quality Aword (MBNQA) และรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Aword – TQA) หรือระบบคุณภาพ
อื่นท่ีเทียบได้ มาใช้เป็นระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ได้รับการ
จัดอันดับ
โดย THES 
ท่ี ๕๐๐+- 
ของโลก

และ 
๑๐๐+- 

ของเอเซีย 

ได้รับการ
จัดอันดับ
โดย THES 
ท่ี ๔๐๐+- 
ของโลก

และ ๙๐+- 
ของเอเซีย 

ได้รับการ
จัดอันดับ
โดย THES 
ท่ี ๔๐๐+- 
ของโลก

และ ๘๐+- 
ของเอเซีย 

ได้รับการ
จัดอันดับ
โดย THES 
ท่ี ๓๐๐+- 
ของโลก

และ ๗๐+- 
ของเอเซีย 

ได้รับการจัด
อันดับโดย 
THES ท่ี 
๒๐๐+- 

ของโลกและ 
๕๐+- ของ

เอเซีย 
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๔๒ 

 

๔.เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
(๑) ด้ำนนักศึกษำ  

 จ านวนนักศึกษาภาคปกติทั้งหมดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ คน 
 สัดส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อระดับบัณฑิตศึกษาเท่ากับ ๕๐ : ๕๐ 
 จ านวนนักศึกษานานาชาติเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของนักศึกษาทั้งหมด 

(๒) ด้ำนคณำจำรย์ 
 จ านวนคณาจารย์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน 
 คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเท่ากับร้อยละ ๘๐ 
 คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับร้อยละ ๘๐ 
 คณาจารย์ชาวต่างชาติเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของคณาจารย์ทั้งหมด 

(๓) ด้ำนงบประมำณ  
 งบประมาณท้ังหมดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณเงินรายได้  เท่ากับ ๓๐ : ๗๐ 
 งบประมาณเพ่ือการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเท่ากับร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณท้ังหมด 

 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
ระดับควำมส ำเร็จ หน่วย:ต่อปี 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ 
ด้ำนนักศึกษำ 

จ านวนท้ังหมด ๒๕,๐๐๐ คน ๓๐,๐๐๐ คน ๓๕,๐๐๐ คน ๔๐,๐๐๐ คน ๔๐,๐๐๐ คน 
ปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา ๗๕:๒๕ ๗๐:๓๐ ๖๐:๔๐ ๕๕:๔๕ ๕๐:๕๐ 

นักศึกษานานาชาติ <๑% ๓% ๕% ๘% ๑๐% 

ด้ำนอำจำรย์ 
จ านวนท้ังหมด ๒,๐๐๐ คน ๒,๕๐๐ คน ๒,๘๐๐ คน ๓,๐๐๐ คน ๓,๐๐๐ คน 

คุณวุฒิปริญญาเอก ๕๕% ๖๐% ๖๕% ๗๕% ๘๐% 

ต าแหน่งทางวิชาการ ๖๐% ๖๕% ๗๐% ๗๕% ๘๐% 

อาจารย์ชาวต่างชาติ ๔% ๖% ๘% ๑๒% ๑๕% 

ด้ำนงบประมำณ 

งบประมาณรวม 
๑๐,๐๐๐  
ล้านบาท 

๑๒,๐๐๐  
ล้านบาท 

๑๐,๐๐๐  
ล้านบาท 

๑๐,๐๐๐  
ล้านบาท 

๑๐,๐๐๐  
ล้านบาท 

แผ่นดิน: รายได้ ๕๐:๕๐ ๔๕:๕๕ ๔๐:๖๐ ๓๕:๖๕ ๓๐:๗๐ 

งบประมาณเพื่อการวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม 

๔% ๑๐% ๑๕% ๒๐% ๓๐% 
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๔๓ 

 

ภำคผนวก ค  
หลักเกณฑ์และแนวทำงตำมแผนพัฒนำอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 
๑. เป้ำหมำย 

๑) จั ด ก า รศึ กษ า ที่ ใ ห้ ค ว ามส า คั ญกั บ คุณภ าพมากกว่ า เ ชิ ง ป ริ ม าณ  โ ดย หลั ก สู ต ร ขอ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และการ
ประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.อย่างน้อยในระดับดีทุกหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยด้วยคะแนนดีมาก 

๒) จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขงและกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๓) เสริมสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

๔) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่ได้รับการยกย่องจัดอันดับเป็นที่ ๓ ของประเทศ ที่ ๘๐ ของเอเชีย และที่ 
๔๐๐ ของโลก  

 
๒. หลักเกณฑ์และแนวทำง 
 ๒.๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

๒.๑.๑ กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
๑) เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัย โครงการ หรือปัญหาเป็นฐาน 
๒) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้และทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓) สอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔) สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษา 
๕) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
๖) เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติและกระแสโลกาภิวัตน์ 

 
๒.๑.๒ หลักสูตรเดิมและปรับปรุงใหม่ 

๑) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (TQF) 
๒) สนับสนุนให้หลักสูตรเน้นในระดับบัณฑิตศึกษา เน้นการท าวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานปริญญาเอก และ ปริญญา โท แผน ก   
๓) สนับสนุนหลักสูตรมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๔๔ 

 

๒.๑.๓ หลักสูตรใหม่ 
๑) สนับสนุนการเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการท าวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ 

เผยแพร่ผลงาน (ปริญญาเอก และปริญญาโท แผน ก)  
๒) สนับสนุนการเปิดหลักสูตรลักษณะพหุสาขาวิชา ที่สอดรับการพัฒนาประเทศซึ่งอาจเป็น

หลักสูตรร่วม/บูรณาการ ระหว่างสาขาวิชาหรือหลักสูตรร่วมระหว่างคณะ 
๓) สนับสนุนการเปิดหลักสูตรนานาชาติ 
๔) สนับสนุนการเปิดหลักสูตรที่ด าเนินการร่วมกับภาคการผลิตจริง 
๕) หลักสูตรใหม่ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบคุณภาพ

มาตรฐานของหลักสูตร ตลอดจนมีระยะเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดรับ
นักศึกษา 

 
๒.๑.๔ จ ำนวนรับนักศึกษำ     

๑) จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในแผนฯ ๑๑ มีจ านวนไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ คน โดยให้คง/ไม่เพ่ิม
จ านวนรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และนักศึกษานานาชาติ 

๒) เพ่ิมจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงขึ้น  
๓) เพ่ิมจ านวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สูงขึ้น 
๔) เพ่ิมจ านวนนักศึกษานานาชาติให้สูงขึ้น 

 
๒.๑.๕ คณำจำรย์ 

๑) เพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกให้สูงขึ้น 
๒) เพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งศาสตราจารย์ให้สูงขึ้น 
๓) เพ่ิมจ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติให้สูงขึ้น  

 
๒.๒ กำรวิจัย 

๑) เพ่ิมงบประมาณเพ่ือการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมให้สูงขึ้น     
๒) เพ่ิมผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติให้สูงขึ้น 
๓) เพ่ิมผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เกิดประโยชน์แก่สังคม เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศ

และนานาชาติ 
 
 
 
 



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๔๕ 

 

๒.๓ กำรบริกำรวิชำกำร 
๑) มีบทบาทในฐานะผู้ชี้แนะ ชี้น าโดยบูรณาการองค์ความรู้ที่มีอยู่ ให้เกิดการแก้ไขและพัฒนาสังคม  
๒) มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการแก้ไขปัญหาได้ในพ้ืนที่จริงโดยเฉพาะใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓) มีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔) ขยายขอบเขตและความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub region : GMS)  
 

 ๒.๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
๑) อนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิม

จากการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒) เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมกับกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
 
 ๒.๕ กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

๑) สนับสนุนการรวม การผนึกพลังระหว่างคณะ/หน่วยงาน ระหว่างสาขาวิชา/ภาควิชาภายในคณะ
เดียวกันหรือร่วมมือกันระหว่างคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติพันธกิจได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุความเป็นเลิศ 

๒) หน่วยงานใหม่ในระดับคณะ สามารถเพ่ิมขึ้นได้ตามความจ าเป็น มีการกลั่นกรองอย่างเป็นระบบ
โดยให้จัดตั้งเป็นองค์กรในก ากับ และมีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 

๓) ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมให้แก่วิทยาเขตหนองคายเป็นศูนย์การศึกษาเชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub region: GMS) 

๔) เป็นองค์กรที่บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ และปลูกฝังให้เป็นค่านิยมหลัก
ขององค์กร  

๕) ให้ความส าคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ที่มีพ้ืนที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาคมมหาวิทยาลัยตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึกใน
การประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ   
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๔๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ง  

ตัวอย่ำงโครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗  



คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๔๗ 

 

บรรณำนุกรม 
 

  กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี.(๒๕๕๖).กระบวนงำนปฏิบัติงำน พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗        
กองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี.ขอนแก่น: หน่วยผลิตเอกสารส านักงานอธิการบดี 

คณะรัฐมนตรี.(๒๕๕๔).แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) [ออนไลน์] ๒๕๕๔ [อ้างเมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔]. จาก
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=๔๑๘ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน       
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.(๒๕๕๑).กรอบแผนระยะยำว มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๒-
๒๕๖๗.มปท. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น .(๒๕๕๕) .แผนพัฒนำอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น       
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙).ขอนแก่น:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น .(๒๕๕๔).แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น      
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘.ขอนแก่น:ขอนแก่นการพิมพ์ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=418


คู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

๔๘ 

 

 
 
 

คู่มือกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
ที่ปรึกษำ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
นางภัทรวดี  พลไพรสรรพ์ รักษาการหัวหน้างานยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 
ผู้จัดท ำ นายอนุพล  มุมทอง 

    
 จ ำนวนผลิต จ านวน ๘๐  เล่ม 
 

จัดพิมพ์ที่ 
ศูนย์ผลิตเอกสำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
๑๒๓  หมู่ ๑๖ ถนนมิตรภำพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๒ 

 
 ออกแบบปก นายอนุพล มุมทอง 
 
 เผยแพร่    เมษายน  ๒๕๕๖ 
 
  

 


