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 คู่มือปฏิบัติงำนหลัก เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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หลักเกณฑ์วิธีกำร ขั้นตอน เทคนิคกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำร
ด ำเนินกำร พร้อมยกตัวอย่ำงวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติงำนมำแล้ว และถ่ำยทอดออกมำเพ่ือให้
ผู้อ่ำนหรือผู้ที่ปฏิบัติงำนในลักษณะเดียวกันนี้น ำไปปฏิบัติได้ 

 ผู้เขียนขอขอบคุณ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร รองคณบดีที่ก ำกับดูแลงำน
ด้ำนยุทธศำสตร์และแผน ผู้บังคับบัญชำ เพ่ือนร่วมงำน และผู้ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะทุกท่ำน  ผู้เขียนหวัง  
เป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนหลัก เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบัติงำนด้ำนยุทธศำสตร์และแผน และผู้ที่สนใจทั่วไป 
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คู่มือปฏิบัติงานหลัก “การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 1  

ส่วนที่ 1 

ส่วนน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547  ข้อ 8 
ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา (1)แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่แผนการบริหารราชการ แผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ (2)  แผน       
ปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป  
 แผนปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ทั้งสองประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) แปลงมาจาก        
แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพ่ือแสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะด าเนินการตลอดระยะเวลา 4 ปี          
เพ่ือสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สาระ ส าคัญในแผน           
ปฏิบัติราชการ 4 ปี  จะแสดงให้เห็นถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักในระดับชาติ                
ที่ส่วนราชการมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปสู่ “ภารกิจ” ที่ส่วนราชการต้องด าเนินการ โดยส่วนราชการ
ต้องน าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่จะท าให้ภารกิจนั้นบรรลุผลส าเร็จพร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดผลส าเร็จของภารกิจเหล่านั้น รวมถึงผลผลิต/โครงการส าคัญ ที่ส่วนราชการจะจัดท า     
เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (กระทรวง/กรม)         
ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่ก าหนด ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ของ     
ส่วนราชการนั้น โดยจะมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แต่จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณที่ละเอียด และชัดเจน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบในการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงาน
ราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2549 เป็น 1 ใน 4 คณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีภารกิจด้านการเรียนการสอน 
ด้านงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม และด้านบริหารจัดการ 
ตลอดจนด้านอัตลักษณ์ โดยมีการบริหารงานสาขาวิชา 4 สาขา ได้แก่  สาขาวิทยาศาสตร์  สาขา                    
พืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  ซึ่งต่อมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดส่วนราชการอ่ืนให้สอดรับกับภารกิจด้านการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในพ้ืนที่เชียงใหม่ พ้ืนที่
เชียงราย พ้ืนที่ตาก  พื้นที่น่าน  พื้นที่พิษณุโลก  และพ้ืนที่ล าปาง  
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การขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีส านักงานคณบดีซึ่ง
เป็นส่วนงานภายใน มีหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของคณะ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานบริการการศึกษา และกลุ่มศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี 
จะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนสามารถตอบสนองเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน   
และเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการรายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี 
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ดังนั้น จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้เขียนจึงมีความสนใจในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขึ้น 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร และหน่วยงานภายในสังกัด 
2. เพ่ือเป็นคู่มือให้บุคลากรศึกษา ท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการปฏิบัติงานด้าน

ยุทธศาสตร์และแผน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
4. เพ่ือให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิง

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติรายการประจ าปี 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร และหน่วยงานภายในสังกัด 
2. เป็นคู่มือให้บุคลากรศึกษา ท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการปฏิบัติงานด้าน

ยุทธศาสตร์และแผน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่อาจจะข้ึนในการด าเนินงาน 
3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ

สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิง

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติรายการประจ าปี 

ขอบเขตของคู่มือ 
 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จนถึงที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รวมถึงการรายงานผล และประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานตามคู่มือ 1 รอบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน ของปีถัดไป)  
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ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี หมายถึง  แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี    

เป็นแผนที่ถ่ายทอดกลยุทธลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ  

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

พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่ต้องด าเนินงาน ทั้งที่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์    
ที่ก าหนดไว้ 

ค่ำนิยม (Values) หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากร
ปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ค่านิยมสนับสนุนและชี้น าการตัดสินใจ
ของบุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) หมายถึง ค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ที่เกิดขึ้นในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็น
เสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององค์กร 

ยุทธศำสตร์ (Strategy) หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้
สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) 

กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง แนวทางด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจ (Mission) ของ
องค์กร 

เป้ำประสงค์ (Goals) หมายถึง การก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น 
หรือผลลัพธ์/ผลส าเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้างๆ ถึงผลลัพธ์ของ
บริการอันเนื่องมาจากหน้าที่หลักขององค์กร โดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้ และหน่วยงานย่อย
ภายในองค์กรควรมีเป้าประสงค์ของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่
วางไว้  

ค่ำเป้ำหมำย (Target) หมายถึง จ านวน ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จที่หน่วยงานต้องการ
บรรลุ 

ภำรกิจประจ ำ หมายถึง งานที่จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย หรือ ระเบียบและสนับสนุนต่อการ
ด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์  

ภำรกิจยุทธศำสตร์ หมายถึง งานที่จ าเป็นต้องด าเนินการและผลจากการด าเนินงานมีผลเชื่อมโยง      
สู่ความส าเร็จของเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
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โครงกำร หมายถึง แผนงานย่อย ที่ประกอบด้วยกิจกรรม รายละเอียดของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ ที่คาดหวังว่าจะได้รับ ตลอดจนคาดหวังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้ง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2558 ท าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตราที่ 38 คณะกรรมการประจ าคณะ      
มีอ านาจและหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาของคณะให้สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
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ส่วนที่ 2 
บริบทของหน่วยงำน 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง แทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 
2548 โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย   
ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ                 
ในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน  พ.ศ.2549  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์     
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นส่วนราชการหนึ่งใน 14 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในกฎกระทรวง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ รับผิดชอบภารกิจการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีภารกิจหลัก ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการ ตลอดจนด้านอัตลักษณ์    
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น 4 สาขา  ได้แก่  สาขาวิทยาศาสตร์ สาขา
พืชศาสตร์  สาขาสัตวศาสตร์และประมง และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้ก าหนดส่วนราชการอ่ืนให้สอดรับกับภารกิจด้านการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร       
ในพ้ืนที่น่าน ล าปาง พิษณุโลก ตาก และเชียงราย และให้มอบหมายรองคณบดีในพ้ืนที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ภารกิจด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่วนพื้นที่ท่ียังไม่มีหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอน จัดตั้งให้
เป็นส านักงานสาขาวิทยาศาสตร์ เพ่ือประสานงานกับคณะที่อยู่ส่วนกลาง 
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โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
    โครงสร้ำงองค์กร (Organization chart) 

 

สำขำวิทยำศำสตร์  

สำขำพืชศำสตร ์

สำขำสัตวศำสตรแ์ละประมง 

สำขำอุตสำหกรรม
เกษตร 

สำขำวิทยำศำสตร์  

สำขำพืชศำสตร ์

สำขำสัตวศำสตรแ์ละประมง 

สำขำอุตสำหกรรม
เกษตร 

คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ส ำนักงำนคณบด ี

กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ 

มทร.ล้ำนนำ 
เชียงใหม่ 

สำขำวิทยำศำสตร์  

มทร.ล้ำนนำ 
เชียงรำย 

สำขำวิทยำศำสตร์  

มทร.ล้ำนนำ 
ตำก 

สำขำวิทยำศำสตร์  

สำขำอุตสำหกรรม
เกษตร 

มทร.ล้ำนนำ 
น่ำน 

สำขำวิทยำศำสตร์  

สำขำพืชศำสตร ์

สำขำสัตวศำสตรแ์ละประมง 

สำขำอุตสำหกรรม
เกษตร 

มทร.ล้ำนนำ 
พิษณุโลก 

ศูนย์พัฒนำควำมเปน็เลิศทำงวิชำชีพและเทคโนโลยี 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

มทร.ล้ำนนำ 
ล ำปำง 

สภำมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัย 

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

กองคลัง 

กองกลำง 

กองนโยบำยและ
แผน 

กองบริหำรงำน
บุคคล 

คณะบริหำรธรุกิจและ 
ศิลปศำสตร ์

คณะวิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีำรเกษตร 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์

คณะศิลปกรรมและ
สถำปัตยกรรมศำสตร ์

สถำบันวิจัยและพฒันำ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ 
งำนทะเบียน 

ส ำนักงำนบรหิำร 
มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย  

วิทยำลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยำกำร 

ส ำนักงำนบรหิำร 
มทร.ล้ำนนำ ตำก 

ส ำนักงำนบรหิำร 
มทร.ล้ำนนำ น่ำน  

ส ำนักงำนบรหิำร 
มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก 

ส ำนักงำนบรหิำร 
มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง  กองพฒันำนักศกึษำ 

 

กองกำรศึกษำ เชียงรำย 

กองบริหำรทรัพยำกร เชียงรำย 

กองกำรศึกษำ ตำก 

กองบริหำรทรัพยำกร ตำก 

กองกำรศึกษำ น่ำน 

กองบริหำรทรัพยำกร น่ำน 

กองกำรศึกษำ พิษณโุลก 

กองบริหำรทรัพยำกร พิษณุโลก 

กองกำรศึกษำ ล ำปำง 

กองบริหำรทรัพยำกร ล ำปำง 



คู่มือปฏิบัติงานหลัก “การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 7  

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนคณบดี (Administration chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนคณบดี (Activity chart) 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
(รศ.ดร.สุนทร  วิทยำคุณ) 

รองคณบด ี
(ผศ.ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ) 

 

รองคณบดี ตำก 
(ผศ.ดร.ทนงศักดิ ์ยาทะเล) 

รองคณบดี ล ำปำง 
(ผศ.ดร.ปิยมาสฐ์ ตณัฑ์เจรญิรตัน์) 

รองคณบดี พิษณุโลก 
(ดร.โสภณา ส าราญ) 

รองคณบดี น่ำน 
(รศ.ดร.เกชา คูหา) 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
(ว่าง) 

หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 
(น.ส.ภำวิณี  ค ำม่วง) 

หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ 
(น.ส.วรัญญา  กันทะ) 

1. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
    (น.ส.ภำวิณี  ค ำม่วง) 
2. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป         
    (นางอุมาพร  เจริญธนากุล)  
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป         
    (นางน้ าฝน  สุทธิกุญชร)                  
   

หัวหน้ำศูนย์พัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพและเทคโนโลย ี 
(ว่าง) 

1. นักวิชาการศึกษา         
    (น.ส.วรัญญา  กันทะ)   
2. นักวิชาการศึกษา         
    (นางสุริยะ  พิจารณ์)                  
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
    (น.ส.ปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์)  

 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ส ำนักงำนคณบดี ศูนย์พัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

งำนสำรบรรณ 
งำนเลขำนุกำร
ผู้บริหำร 
งำนประชุม 
งำนสำรสนเทศ

และงำน
ประชำสัมพันธ ์
งำนกำรเงินและ
งำนพัสดุ 
 
 

งำนยุทธศำสตร์
และแผน 

งำนยุทธศำสตร์ 
งำนติดตำมและ

ประเมินผล
ยุทธศำสตร ์
งำนแผนกำรเงิน

และงบประมำณ 
งำนควบคุม

ภำยในและ
บริหำรควำม
เสี่ยง 
งำนวิเทศสัมพันธ์ 
 

งำนบุคคล 
งำนพัฒนำ

บุคลำกร 
งำนสรรหำ บรรจุ

และแต่งตั้ง 
งำนทะเบียน

ประวัต ิ

งำนวิชำกำร 
งำนหลักสูตรและ

มำตรฐำน
กำรศึกษำ 
งำนพัฒนำกำร

จัดกำรเรยีนกำร
สอน 
งำนประกัน

คุณภำพ
กำรศึกษำ 
งำนบัณฑิตศึกษำ 

งำนกิจกำร
นักศึกษำ 

งำนกำรฝึก
ประสบกำรณ์
และบูรณำกำร
เรียนรู้กับกำร
ท ำงำน 
ส่งเสริมและ

พัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำ 
งำน

ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

งำนวิจัยและ
บริกำรวชิำกำร 
งำนส่งเสริมและ

พัฒนำงำนวิจัย 
งำนสร้ำงองค์

ควำมรู้และ
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 
งำนส่งเสริมและ

เผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร 
งำนฟำร์มและ

งำนส่งเสริมกำร
ฝึกอบรมและ
บริกำรวชิำกำร 
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ภำระหน้ำที่ของส ำนักงำนคณบดี 
 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้            
ส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี และศูนย์พัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี  โดยภายในส านักงานคณบดี ก าหนดให้มี 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป และกลุ่มงานบริการการศึกษา มีภาระหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงานดังนี้  

1. กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป  ประกอบด้วย 3 งำน ดังนี้  
1.1 งำนบริหำรงำนทั่วไป  

- งานสารบรรณ 
- งานเลขานุการผู้บริหาร 
- งานประชุม  
- งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์  
- งานการเงินและงานพัสดุ 

1.2 งำนบุคคล  
 - งานพัฒนาบุคลากร 
 - งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 
 - งานทะเบียนประวัติ 
1.3 งำนยุทธศำสตร์และแผน 
 - งานยุทธศาสตร์ 
 - งานติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ 
 - งานแผนการเงินและงบประมาณ 
 - งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
 - งานวิเทศสัมพันธ์ 

2. กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ ประกอบด้วย 3 งำน ดังนี้ 
2.1 งำนวิชำกำร 
 - งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 - งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
 - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 - งานบัณฑิตศึกษา 
2.2 งำนกิจกำรนักศึกษำ 
 - งานฝึกประสบการณ์และบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน 
 - งานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา  
 - งานศิลปวัฒนธรรม 
2.3 งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 - งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 - งานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 - งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 - งานฟาร์มและส่งเสริมการฝึกอบรมและบริการวิชากร 
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บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 ระบุบทบาทหน้าที่     
ความรับผิดชอบของสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ   
ทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

  1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือประกอบ  
การก าหนดนโยบาย 

  2) จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  
ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุ         
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

  3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้สามารถปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  4) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  5) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดได้ 
  6) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
  7) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบาย       
และแผน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือให้ผู้รับริการได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  8) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวภาวิณี  ค าม่วง ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
 1. งำนยุทธศำสตร์และแผน  
  1.1 งำนยุทธศำสตร์ 
   1) จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประชุมวิเคราะห์ ประมวลผล แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
และผลการด าเนินงานของคณะที่ผ่านมา 
   2) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
   3) วิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีในแต่ละปี 
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   4) จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมวิเคราะห์ ประมวลผล แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   5) ประสานงาน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดท าแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าป ี
   6) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   7) ด าเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อหน่วยงานในสังกัด 
   8) ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   9) ตรวจสอบและประสานงาน รับข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   1.2 งำนติดตำมและประเมินผลตำมยุทธศำสตร์ 
   1) ติดตามและประมวลผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ 
   2) ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ทุกเดือน 
   3) ประสานงาน ด าเนินการ จัดการประชุมติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนา
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ 
   4) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ต่อผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย 
   5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รวมทุกพ้ืนที่น าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
  1.3 งำนกำรเงินและงบประมำณ  
   1) วิเคราะห์งบประมาณเพ่ือจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์ 
   2) วิเคราะห์งบประมาณ (วัสดุการศึกษา)  
   3) วิเคราะห์งบประมาณ (ครุภัณฑ์การศึกษา)  
   4) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน (ครุภัณฑ์งบลงทุน และยุทธศาสตร์) 
การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อตกลง (TOR) ตามกระบวนการและระเบียบพัสดุ 
   5) ตรวจสอบงบประมาณโครงการตามแผนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะเพ่ือ   
ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย 
   6) จัดท าบัญชีคุมยอดรายจ่าย งบประมาณท่ีคณะได้รับจัดสรร 
   7) ด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงิน 
   8) ด าเนินการจองงบประมาณผ่านระบบ ERP  
   9) ติดตามการใช้งบประมาณทุกเดือน 
   10) รายงานผลการใช้งบประมาณทุกเดือน 
   11) สรุปรายงานงบประมาณประจ าปีต่อผู้บริหาร 
  1.4 งำนบริหำรควำมเสี่ยง 
   1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ 
   2) ประสานงาน รวบรวม รายงานการวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
   3) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ  
   4) จัดท ารายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะพ้ืนที่ และคณะฯ 
   5) ให้ค าปรึกษา และประสานงานกับคณะพ้ืนที่ หน่วยงานต่าง ๆ ตามขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยง 
   6) ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.5 งำนควบคุมภำยใน  
   1) จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของคณะ 
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   2) ประสานงาน และติดตามผลการด าเนินงานการควบคุมภายในของคณะ 
   3) จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
   4) ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของคณะฯ (รอบ 6 เดือน) 
   5) ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของคณะฯ (รอบ 1 ปี) 
   6) ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.6 งำนวิเทศสัมพันธ์  
   1) จัดท าแผนงานวิเทศสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน 
ภายในและภายนอกประเทศ  
   2) ด าเนินการโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศตาม MOU 
   3) ด าเนินการโครงการแลกเปลี่ยน/ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
   4) ประสานงานการจัดกิจกรรม และการต้อนรับแขกต่างประเทศ 
   5) ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศ 
   6) จัดท าข้อมูลแขกต่างประเทศเยือนคณะฯ และข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ 
   7) จัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์ 
   8) ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะ 
  
               จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 
เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีขั้นตอนการ
ท างาน (Flow Chart)  ดังนี้ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

แผนภูมสิายงาน (Flowchart) วิธีการด าเนินการ เอกสารที่เกีย่วข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

 
 

  

 เสนอรายชื่อคณะกรรมการทบทวนและ
จั ดท าแผนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การเกษตร เพื่อแต่งตั้งคณะ 
กรรมการ โดยคณบดี ลงนามค าสั่ง 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ 

ภายในเดือน
กรกฎาคม 
(3 วัน) 

 คณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันระดับ
คณะฯ/สาขา 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พื้นฐานของคณะใน
ปัจจุบัน 
ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์ 
SWOT 

ภายในเดือน
กรกฎาคม 
(2 สัปดาห์) 

 
 

   

 
 
 
 

   

แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

เร่ิมต้น 

การทบทวนและเตรียมข้อมูลการ
จัดท าแผนปฎิบัติราชการและ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มปัจจุบัน
ระดับคณะฯ/สาขา 

B 
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แผนภูมสิายงาน (Flowchart) วิธีการด าเนินการ เอกสารที่เกีย่วข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

   

 
 
 

-จัดการประชุมเพื่อให้ผู้บริหารได้น านโยบาย
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ คณะฯ มาพิจารณา
ก าหนดทิศทาง และนโยบายประจ าปี และ
น าข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของปีที่ผ่านมา 
มาพิจารณาร่วมกัน  
-  ทบทวน ก าหนดเป้ าหมาย  ตั วชี้ วั ด
ความส าเร็จ ประจ าปี  

- ผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติราชการปี
ที่ผ่านมา 
- (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

ภายในเดือน
กันยายน 
(2 สัปดาห์) 

 คณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี น านโยบาย ทิศทาง 
เป้าหมายตวัชี้วัด  จากผู้บริหาร มาวางแผน
งานโครงการ กิจกรรม และจัดท าความ
เช่ือมโยงของแผน กบัผลผลิตของแผน อีกทั้ง
วางแผนเรื่องงบประมาณ และปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน  

(ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

ภายในเดือน 
กันยายน  
(2 สัปดาห์) 

 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีด้านนโยบายและแผนเสนอวาระ
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ (รา่ง) แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี และให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน 

-แบบเสนอวาระการ
ประชุม 
-เอกสารการน าเสนอ 
-(ร่าง) แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าป ี

(1 สัปดาห์) 

 
 

เมื่อ (ร่าง) แผนปฏิราชการประจ าป ีมีมติ 
เห็นชอบ จากคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว 
จึง น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพือ่พิจารณาอนุมตัิ 
เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

-แบบเสนอวาระการ
ประชุม 
-เอกสารการน าเสนอ 
-(ร่าง) แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าป ี

(1 เดือน) 
ตามรอบการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และ
จัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อมอบ
ให้กับหน่วยงานในสังกัด  และจัดท าไฟล์
เผยแพร่บนเว็ปไซด์  

-เล่มแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี
-ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี 

 3 วัน 

 
 
 
 
 

จัดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการของ
คณะฯ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
ได้รับทราบการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ีและสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

ภายในเดือน
ตุลาคม 

 
 
 
 
 

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการที่วางไว้ ประเมินผลการด าเนินงาน
ของแผนปฏิบัติราชการตามตวับ่งชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินงาน 

รายงานการประชุม 
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

สิ้นไตรมาส1 
สิ้นไตรมาส2
สิ้นไตรมาส3 
สิ้นปี 
งบประมาณ 

 
 

   

การประชุมสัมมนาเพื่อก าหแนวทาง
ทิศทางและนโยบายเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  

การติดตามผลและประเมินผล  

สิ้นสุด 

จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าป ี
ฉบับสมบูรณ์ 

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
สู่การปฏิบัต ิ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณาอนุมัติ 

 
 

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

พิจารณาอนุมัติ 
 
 
  

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

 B 
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ส่วนที่ 3  
หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 

กำรจัดท ำแผนปฎิบัติรำชกำรประจ ำป ี
 

ในการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และแผนตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผู้ปฏิบัติงาน  
ต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานยุทธศาสตร์และแผน 
โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษาในงานที่ปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
3) ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5) แนวคิดของแผนยุทธศาสตร์  
6) แนวคิดการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรและการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
1. กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ  
พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  
  ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562    
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ในหมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ดังนี้  
  มำตรำ 9 การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภาระกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังนี้  

(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
ล่วงหน้า  

(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียด ขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงาน ก.พ.ร.
ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ        
ต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  
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หมายเหตุ  ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปี    
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562  ให้จัดท าเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มำตรำ 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผน   
5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการใดตามวรรคสอง
แล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจหรือภารกิจใดไม่ได้รับ         
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ให้ส่วนราชการ จัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

มำตรำ 17 ในกรณีที่กฏหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณ และก.พ.ร. ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ให้สามารถให้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดท าตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือมิให้เพ่ิมภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร 

มำตรำ 18 เมื่อมีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการไปด าเนินการอย่างอ่ืน 
ซึ่งมีผลท าให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมาย หรือ น าไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้ก าหนดไว้ในแผนปฎิบัติราชการ   
จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฎิบัติราชการให้สอดคล้องแล้ว 

มำตรำ 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือ 
สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ       
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 

 
1.2 ประกำศยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

ตามประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
จึงมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ  ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงาน    
ของรัฐ ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก  
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม    
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโน โลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล นั้น  
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มีประเด็นที่เกี่ยวข้องและน ามาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือให้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแผน
กระทรวง และแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้  

1) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ สอดคล้องเชื่อมโยง
และเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะ    
ยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็นเชิงภารกิจ และเชิงพื้นท่ี โดยอาศัยข้อมูล
ขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ 
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนาการจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ โดย
เชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย        
การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืนในสังคม โดยด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

3) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและ      
ไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจและแผนระดับพ้ืนที่ มีการรักษา
วินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและ
ระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัวสะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน 
การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีแผนเพ่ิมรายได้ของประเทศ    
คู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้    
ของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี 

4) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงานเป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนาระดับหน่วยงาน และระดับพื้นท่ี พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผล
ในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริม
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

5) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนดนโยบายและ    
การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่ งใส ยืดหยุ่นและ
คล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติ   
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ที่เป็นเลิศ ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 1.3. ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) 
 ปรัชญา  “นวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 
 วิสัยทัศน์  “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ   
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 
 พันธกิจ 

 1.จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ
ให้กับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม 
หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และ
ประเทศ  

 3. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการ        
ของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 

 4. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
 อัตลักษณ์ (Identity) “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 
 เอกลักษณ์ : ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 
สามารถใช้เป็นกรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประกอบด้วย เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางนวัตกรรม
เกษตร อาหารล้านนา เทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือชุมชน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ 
การค้าชายแดนและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช 
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น “มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2561-2565 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ ดังนี้  
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
  เป้าประสงค์ :เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 
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  กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและ
ท างานในศตวรรษที่ 21 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
  เป้าประสงค์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์การบริการวิชาการ นวัตกรรม และ
ก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อ
ผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่  2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
  กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงาน
บริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 
  ยุทธศำสตร์ที่  3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มี เอกลักษณ์ อัตลักษณ์               
ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  เป้าประสงค์ : เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปะวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
  เป้าประสงค์ : เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม  
  กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2. แนวคิดกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

ตามค านิยามของอัลแฟรต แซนด์เลอร์ (Alfred D Chandler, Jr) ในหนังสือชื่อว่า Strategy and 
Structure : Chapters in the History of the Industrial Enterprise) ได้ให้ความหมายของยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ไว้ว่า “ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายระยะของธุรกิจและการก าหนด แนวทางการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติการ และการจัดสรรทรัพยากรอันจ าเป็นในการด าเนินงานดังกล่าว” ส่วนเจมส์ ควินน์ 
(James Brian Quinn) ในหนังสือของอัลแฟรต แซนด์เลอร์ที่ เชื่อว่า Strategies for Change : Logical 
Instrumentalism ได้ให้ความหมายของยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ไว้ว่า “ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นแบบแผน 
(Pattern) หรือแผนที่รวมเอาจุดมุ่งหมายหลักๆ นโยบายและแนวทางการด าเนินงานขององค์การไว้ด้วยกัน 



คู่มือปฏิบัติงานหลัก “การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 18  

เพ่ือช่วยจัดสรรทรัพยากรขององค์การไปในทางที่มีเอกลักษณ์ และเป็นไปได้ โดยค านึงถึงความเข้มแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กร และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไวของคู่แข่งขัน” 
 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ คือการตอบค าถามที่ส าคัญ 4 ค าถาม คือ 1) ปัจจุบันเราอยู่ 
ณ จุดไหน? (การวิเคราะห์ SWOT) 2) ในอนาคตเราต้องไปสู่จุดไหน? (การก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางของ
องค์กร) 3) เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร? (การก าหนดยุทธศาสตร์) และ 4) เราต้องท าหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง
เพ่ือไปถึงจุดนั้น? (การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ) นั่นเอง 
 
3. รูปแบบและวิธีกำรปฏบิัติงำน  
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีรูปแบบวิธีการด าเนินงานใน 1 ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
การก ากับ ควบคุม และการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ที่จัดท าภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 ปี ให้มีความ
สอดคล้องจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด ตามล าดับ ซึ่งในแต่ละปี การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีรูปแบบกระบวนการปฏิบัติงานดังนี้  

กำรวิเครำะห์ศักยภำพของหน่วยงำน  
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันเป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้าน
ต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพ
ขององค์กรในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบค าถามว่า“ปัจจุบันหน่วยงานมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดใด” ส าหรับ
ใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดผลการด าเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ 
ดังนี้  
  1) วิเคราะห์ศักยภาพภายในโดยใช้กรอบของ 6 M+2S ประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคล (Man) 
งบประมาณ (Money) ทรัพยากรเครื่องมือการผลิต (Material) การบริหารจัดการ (Management) 
กระบวนการผลิต (Manufacture) การตลาดและการส่งเสริม (Marketing) ระบบโครงสร้าง (System 
Structure) 
   (1) การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงาน  
ว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จ ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่น
การบริหาร ระบบข้อมูล ก าลังคน การเงิน ภาพลักษณ์ รวมถึงข้อมูลปัจจุบันหรือ 3 ปีย้อนหลั งเพ่ือพิจารณา
นวโน้มการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น จ านวนอาจารย์ จ านวนนักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาบุคลากร        
สายสนับสนุน ผลงานเด่นด้านการวิจัย จ านวนหลักสูตร รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ เป็นต้น 
   (2) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน
หน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการ
วิเคราะห์จุดแข็ง 
  2) วิเคราะห์ศักยภาพภายนอก โดยใช้กรอบ PEST  ประกอบด้วย เทคโนโลยี (Technology) 
ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) สภาพสังคมความเชื่อ วัฒนธรรม (Social) และนโยบาย/การเมือง (Policy) 
   (1) วิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก    
ว่ามีสภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์ของโลกและของประเทศที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อหน่วยงานอย่างไรมีการ
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เปลี่ยนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดี โดยจะต้องพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร 
การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 
   (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threat = T) เป็นการศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือสภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัด โดยจะต้อง
พิจารณาทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

 กำรก ำหนดทิศทำง 
 การก าหนดทิศทางเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือผลส าเร็จที่ต้องการ โดยพิจารณาจาก

ภารกิจหลักของหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นไปในอนาคต ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ต้องน าประเด็นนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2562 – 2565 มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี         
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและภารกิจตามกฎหมาย ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 
  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
  เป็นการก าหนดภาพในอนาคตที่หน่วยงานต้องการเห็น ต้องการเป็น และเป็นความมุ่งมั่น
คาดหวังของบุคคลหรือองค์กรที่ประสงค์จะมีสภาพเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หรือไปอยู่ ณ ที่ใด     
ที่หนึ่งในอนาคต หน่วยงานควรจะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน โดยวิสัยทัศน์จะเป็นทิศทางการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมาย ถ้ามีการด าเนินการในทุกๆ ด้านได้อย่างสอดคล้อง หน่วยงานก็สามารถ
ที่จะพัฒนาไปได้ และสามารถที่จะประเมินทิศทางได้ด้วย โดยทั่วไปแล้วจะพิจารณาในกรอบระยะเวลา 4-5 ปี 
ซึ่งมีหลักการก าหนดวิสัยทัศน์ (ฐาปนา บุญหล้า.2544) ดังนี้ 
   1) สู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) ด้วยแรงใฝ่ดีพัฒนาทักษะและการท างาน
อย่างช านาญด้วยจิตใต้ส านักอันดี 
   2) มีรูปแบบการคิด (Mental Models) ที่เปิดกว้าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   3) มีการสร้างและสานวิสัยทัศน์ (Share Vision) 
   4) มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 
   5) มีความคิด ความเข้าใจเชิงระบบ (Systems thinking) 

 ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องก าหนดมาจากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก รวมถึงพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง ควบคู่กันไป แล้วน ามาก าหนดเป็นแนวคิดของหน่วยงานว่า     
จะเป็นไปอย่างไรในอนาคต และมีความเป็นไปได้หรือไม่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที ่ 1 ส ารวจความคาดหวัง โอกาส และอุปสรรคจากผู้ที่มีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร หาจุดอ่อน จุดแข็งค่านิยมและวัฒนธรรม

องค์กร 
ขั้นที ่3 ก าหนดกลยุทธ์ในการก้าวไปสู่อนาคต ว่าจะใช้แนวทางใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
ขั้นที่ 4 น าผลทั้ง 4 ข้างต้น มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสานร่วมกันเพ่ือให้เกิด

วิสัยทัศน์ร่วมของหน่วยงานทุกด้าน 
ขั้นที ่5 คัดเลือกวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมที่สุดต่อหน่วยงานโดยกรรมการจากตัวแทนของ

ทุกฝ่ายของหน่วยงานต้องมีส่วนร่วม 
ขั้นที ่6 ประกาศวิสัยทัศน์ให้ทุกคนในองค์กรและนอกองค์กรทราบ 

 นอกจากนี้แล้ว ลักษณะที่ดีของการก าหนดวิสัยทัศน์ หน่วยงานควรค านึงถึงวิสัยทัศน์ที่มี
ลักษณะ ดังนี้ 
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1) มีความเป็นไปได้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง 
2) ท้าทาย เร้าใจ สามารถใช้เป็นกรอบชี้น าให้บุคลากรด าเนินกิจกรรมเพ่ือบรรลุ

จุดยืนที่ต้องการ 
3) เป็นข้อความง่ายๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นทิศทางในอนาคต 
4) เป็นปรัชญาที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมที่ยึดถืออยู่ภายในใจของทุกคน 
5) เป็นค ามั่นสัญญาของผู้บริหารที่แสดงถึงการตัดสินใจ และมุ่งมั่นที่ต้องรับผิดชอบ

การตัดสินใจ  
6) เป็นตัวประสานปัจจัยต่างๆ ให้ด าเนินไปในทิศทางท่ีพึงปราถนา 
7) ได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับจากผู้ปฏิบัติ 
8) ต้องตรวจสอบและวัดผลส าเร็จได้ 
9) สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
 

  กำรก ำหนดภำรกิจ พันธกิจและค่ำนิยม 
 กำรก ำหนดภำรกิจกับพันธกิจ (Mission) ภารกิจ คือ กิจที่เป็นภาระ แม้ไม่อยากท าก็ต้องท า 

เพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย พันธกิจ คือ กิจที่เป็นพันธะ เป็นการพันธนาการ ไม่ท าไม่ได้ เพราะจะไม่บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด โดยทั่วไปแล้ว ภารกิจจะใช้กับกิจหรืองานที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หลักตามการจัดตั้ง
หน่วยงานนั้นๆ ขึ้นมา หรือหากเป็นหน่วยงานราชการก็คืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ส่วนพันธกิจสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ที่หน่วยงานก าหนดขึ้น ซึ่งโดยหลักการแล้วเมื่อหน่วยงานก าหนดวิสัยทัศน์  
ใด ๆ ขึ้นมา หน่วยงานก็จะมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น ภารกิจกับพันธกิจจะเกี่ยวพันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจใดๆ จะต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่หรือกรอบภารกิจของ
หน่วยงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ การก าหนดพันธกิจอาจเขียนเป็นข้อ ๆ หรือเป็นข้อความรวมกัน 
ก็ได้ ทั้งนี้กรอบแนวทางในการก าหนดพันธกิจต้องสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
  ค่ำนิยม (Value) คือ เกณฑ์ตัดสินว่าอะไรควรท าเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ค่านิยมก าหนด
พฤติกรรมกลุ่มที่ปฏิบัติต่อเนื่องยาวนานก่อเกิดวัฒนธรรมองค์กร การสร้างค่านิยม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ การก าหนดค่านิยมที่พึงประสงค์จะต้องเริ่มด้วยการน าวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานมาเป็นตัวตั้ง นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึงระบบงานและลักษณะเด่นของบุคลากรในภาพรวม
ค่านิยมที่ดีควรมีน้อยรายการ จ าได้ง่าย และอยู่ในวิสัยที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติได้ในการท า งาน ค่านิยม      
แต่ละรายการ ควรส่งเสริมซึ่งกันและกัน และเม่ือปฏิบัติแล้วจะส่งเสริมกลยุทธ์หลักขององค์กรด้วย 

กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และแนวทำง/มำตรกำร 
ยุทธศาสตร์ คือ แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กร

ว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร อันเป็นการตอบค าถามที่ว่า “จะไปถึงจุดมุ่งหมายที่
ต้องการได้อย่างไร” ดังนั้น ยุทธศาสตร์ จึงเป็นกรอบชี้น าหรือส่วนหัวขบวนของชุดแผนงาน ซึ่งเป็นการก าหนด
วิธีการ แนวทาง หรือขั้นตอนที่หน่วยงานเลือกปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้             
ทั้งวัตถุประสงค์/เป้าหมายรวมและวัตถุประสงค์/เป้าหมายเฉพาะส่วน และเม่ือได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
รวมแล้ว ย่อมหมายถึงการบรรลุภารกิจที่ต้องการเห็นด้วย หน่วยงานสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ได้ 3 แนวทาง คือ 

  1) ยึดกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาใช้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
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  2) หน่วยงานสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใหม่เองทั้งหมดได้ แต่
ต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

  3) ใช้ผสมผสานระหว่างแนวทางที่  1 และแนวทางที่  2 คือ ยึดยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก และคิดประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ขึ้นใหม่ด้วย เพ่ือประโยชน์ส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและส่วนหนึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาของหน่วยงานเอง 

 
การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ขององค์กร (SWOT Analysis) มาท าการจับคู่เข้าด้วยกัน โดยที่สามารถแบ่งรูปแบบการจับคู่กลยุทธ์ของ 
TOWS ออกเป็น กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และกลยุทธ์ป้องกัน (WT) 
ด้วยการวิเคราะห์จับคู่กลยุทธ์ (TOWS Matrix) ออกมาเป็นกลยุทธ์ 4 รูปแบบ เพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่ง ณ 
ปัจจุบันของหน่วยงาน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

  1) จุดแข็ง/โอกำส (SO Strategies) หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและ
ภายในดีหรือปัจจัยภายนอกและภายในเป็นเชิงบวกทั้งหมด หรือภายนอกเอ้ือและภายในเด่น ในกรณีนี้กลยุทธ์
ที่จะก าหนดขึ้นเรียกว่า กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategies) หรือสถานการณ์ดาวรุ่ง ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์
สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ขยายงาน รณรงค์ ส่งเสริม กระจายงาน สนับสนุน เพ่ิมเครือข่ายเพ่ิม
เป้าหมาย พัฒนา ฯลฯ 

  2) จุดแข็ง/อุปสรรค (ST Strategies) หมายถึง หน่วยงานที่ปัจจัยภายในดี แต่มี
ปัจจัยภายนอกไม่ดี หรือปัจจัยภายในเชิงบวก แต่มีปัจจัยภายนอกเป็นเชิงลบ หรือภายในเด่นแต่ภายนอกฉุด 
ในกรณีนี้กลยุทธ์ที่จะก าหนดขึ้น เรียกว่า กลยุทธ์เชิงรับ (Stability Strategies) หรือสถานการณ์แม่วัวให้นม 
คือ การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของหน่วยงานให้เป็นประโยชน์ ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์สามารถก าหนดเป็น
กรอบแนวทาง เช่น ขยายงานที่เป็นจุดแข็ง ควบคุม หลีกเลี่ยงอุปสรรค คุ้มครองรักษา ปกป้องรักษา ป้องกัน 
ฯลฯ ทั้งนี้ การก าหนดกลยุทธ์ในเรื่องใด ด้านใด จะขึ้นอยู่กับน้ าหนักความส าคัญของจุดแข็งและอุปสรรคของ
หน่วยงาน 

3) อุปสรรค/จุดอ่อน (WT Strategies ) หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในไม่ดี หรือ ปัจจัยภายนอกและภายในเป็นเชิงลบทั้งหมด หรือภายนอกฉุดและภายในด้อย ในกรณี
นี้กลยุทธ์จะก าหนดขึ้นเรียกว่า กลยุทธ์ป้องกัน (Retrenchment Strategies) หรือสถานการณ์สุนัขจนตรอก 
ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์สามารถก าหนดในกรอบแนวทาง เช่น ทบทวน ลดกิจกรรม/ชะลอการด าเนินงาน ถ่าย
โอน/ยุบรวม ปรับเปลี่ยนกิจกรรม แก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ทั้งนี้ จะก าหนดกลยุทธ์ในเรื่องใด ด้านใด จะ
ขึ้นอยู่กับน้ าหนักความส าคัญของอุปสรรคและจุดอ่อนของหน่วยงาน 

4) จุดอ่อน/โอกำส (WO Strategies) หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายในไม่ดีแต่มี
ปัจจัยภายนอกดี หรือปัจจัยภายในเป็นเชิงลบแต่ปัจจัยภายนอกเป็นเชิงบวก หรือภายในด้อยแต่ภายนอกเอ้ือใน
กรณีนี้กลยุทธ์ที่จะก าหนดขึ้น เรียกว่า กลยุทธ์เชิงแก้ไข (Turn around Strategies) หรือสถานการณ์ที่ยังมี
ค าถามหรือข้อสงสัยอยู่ ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ปรับปรุง เพ่ิมช่องทาง 
พัฒนา สร้างเครือข่าย ร่วมทุน เร่งรัด หาแนวร่วม ร่วมมือ ฯลฯ ทั้งนี้จะก าหนดกลยุทธ์ในเรื่องใด ด้านใด       
จะข้ึนอยู่กับน้ าหนักความส าคัญของจุดอ่อนและโอกาสของหน่วยงาน 
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ภาพที่ 1 รูปแบบกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

ที่มา : https://www.tereb.in.th/erp/tows-matrix/ (ค้นหา 10 เมษายน 2563) 
 
กลยุทธ์ที่ก าหนดควรให้มีความสมดุลในแต่ละด้าน ซึ่งแนวคิดนี้สอดรับกับการจัดท าค ารับรอง         

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพ่ือวัดผลการปฏิบัติร าชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพียงใด โดยได้ก าหนดการวัดผลตามค ารับรองปฏิบัติราชการออกเป็น     
4 มิติ คือ 

มิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร์ เช่น 
1.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
1.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
1.3 ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์) ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย 

มิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร เช่น 
2.2 คุณภาพการให้บริการ 
2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

มิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร เช่น 
3.1 การลดค่าใช้จ่าย 
3.2 การลดระยะเวลาการให้บริการ 

มิติที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร เช่น 
4.1 การบริหารความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) 
4.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT) 
4.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 
4.4 การพัฒนาบุคลากร 

3.3 กำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ 
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ หรือ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ คือ การจัดท ารายละเอียดของ

แผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง



คู่มือปฏิบัติงานหลัก “การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 23  

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พ.ศ. 2562 – 2565 ให้ครบถ้วน เพ่ือจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับ 

 นโยบายในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
 ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการแต่ละข้ันตอน 
 ประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่ต้องใช้โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

  1) การก าหนดเป้าหมาย เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุ               
ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทาง/มาตรการการพัฒนา ภายในเวลาที่ก าหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผล      
ที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่างๆ ของกระบวนการด าเนินงาน เป้าหมายที่ดี ควรมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) เงื่อนเวลา ควรระบุว่าต้องการท าอะไรให้บรรลุผลเมื่อไหร่ 
2) ปริมาณ ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นเป็นจ านวนเท่าใด 
3) คุณภาพ เป็นสภาพที่พึงปรารถนา 
4) สถานที่ เป็นการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ต้องการ 
5) มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง 
6) ควรเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด 
7) กรณีที่มีเป้าหมายมากกว่า 1 เป้าหมาย ควรจัดล าดับความส าคัญหรือความ

เร่งด่วนไว้เพื่อให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
  2) การก าหนดโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ โดยพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ การจัดล าดับความส าคัญของโครงการควรพิจารณาในสองประเด็นหลัก คือ ความจ าเป็นเร่งด่วนและ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability) หรือความคุ้มค่า ที่จะได้รับจากโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น ประโยชน์        
ต่อกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความจ าเป็นตามกฎหมาย และความสอดคล้องกับทิศทาง
ของนโยบายรัฐ ในขณะเดียวกันควรพิจารณาถึงความพร้อมในการด าเนินโครงการ/ความเป็นไปได้ 
(Feasibility) ในการด าเนินโครงการด้วย ทั้งนี้ การก าหนดโครงการ/กิจกรรม ให้มีความครอบคลุมและ
สอดคล้องกับรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆ อาจจ าแนกโครงการ/กิจกรรมเป็น 
2 ส่วน คือ 
   (1) โครงการส าคัญหรือโครงการเด่น หมายถึง งานส าคัญที่หน่วยงานมุ่งเน้นให้
เกิดผลต่อเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ซึ่งอาจพิจารณาจาก ความจ าเป็น ความเร่งด่วน สภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นต้น 

(2) ภารกิจประจ า ภารกิจหลัก หมายถึง กิจหรืองานที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หลัก
ตามการจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ ขึ้นมา เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เป็นต้น 
  3) ก าหนดวงเงินงบประมาณโครงการเป็นรายปี โดยก าหนดว่าแต่ละปีจะใช้เท่าไหร่แหล่งที่มา
มาจากที่ใด ต้องระบุในแผนปฏิบัติการเบื้องต้นว่าแต่ละโครงการ/กิจกรรมนั้น จะมีงบประมาณมาจากที่ใด 
จากนั้นให้จัดท าภาพรวมของงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม รายปี รายประเด็นยุทธศาสตร์จ าแนกตาม
แหล่งที่มา ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ต้องมีการสื่อสารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่ระดับ
หน่วยปฏิบัติต่างๆ โดยก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับส่วนงานและหน่วยงาน ไปจนถึงระดับบุคคล
ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิ ผล 
มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร โดยการถ่ายทอดนโยบายผลผลิต ผลลัพธ์และ           
ค่าเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา 
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 กำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตาม หมายถึง กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะ 

ว่าเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมีการรายงานปัญหาที่เกิดข้ึน 
 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการใช้ดุลพินิจ และค่านิยมในการพิจารณาตัดสิน

คุณค่า ความเหมาะสม ความคุ้มค่า หรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ์ โครงการ หรือสิ่งอ่ืนใด หลังจากที่ได้มีการ
เปรียบเทียบผลที่วัดได้ โดยวิธีการใด ๆ ก็ตามกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

 การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณา

จากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
2) เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
3) เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในระยะต่อไป 
4) เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในด้านการบริหารและ

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นกระบวนการส าคัญที่มุ่งรวบรวม และ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ โดยผู้รับผิดชอบอาจน าข้อมูลจากการก ากับ ติดตามและประเมินผล
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร
หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีและในปีต่อไปได้ด้วย ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยด าเนินการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome) ทั้งนี้ อาจใช้รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative 
evaluation) (2) การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้
เสีย (Stakeholders audit) นอกจากนั้นอาจประเมินทั้งระหว่างโครงการ (In-process evaluation) และเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลาง
ต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ ทั้งนี้ กรอบเวลาการติดตามและประเมินผลอาจก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินการต่อผู้บริหารของหน่วยงานเป็นระยะๆ คือ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรปฎิบัติงำน  
คุณธรรมในกำรท ำงำน  หมายถึง  ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพ        

ซ่ึงคุณธรรมส าคัญท่ีช่วยให้การท างานของ “นักวิเคราะหน์โยบายและแผน” ประสบความส าเร็จมีดังนี้ 
ควำมมีสติสัมปชัญญะ  หมายถึง  การควบคุมตนเองให้พร้อม  มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการ

รับรู้ทางประสาทสัมผัส  การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
รอบคอบ  เหมาะสม และถูกต้อง 
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ควำมซ่ือสัตย์สุจริต  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย  วาจา  และใจ  
ไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวงใคร 

ควำมขยันหม่ันเพียร  หมายถึง  ความพยายามในการท างานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข็ง
ขัน ด้วยความมุ่งม่ันเอาใจใส่อย่างจริงจังพยายามท าจนกว่างานจะส าเร็จ 

ควำมมีระเบียบวินัย  หมายถึง  แบบแผนที่วางไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้
ถูกล าดับ ถูกที่ มีความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ  ข้อบังคับ  ข้อตกลง  กฎหมาย  และ
ศีลธรรม 

ควำมรับผิดชอบ  หมายถึง  ความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องาน  หน้าที่  ด้วยความผูกพัน  
ความพากเพียร  เพื่อให้งานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

ควำมมีน้ ำใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุข  และ
ชว่ยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ 

ควำมประหยัด หมายถึง การรู้จักใช้ รู้จักออม รู้จักประหยัดเวลาตามความจ าเป็น  เพ่ือให้ได้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด 

ควำมสำมัคคี  หมายถึง  การที่ทุกคนมีความพร้อมทั้งกาย  จิตใจ  และความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน  มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จโดยไม่มีการเกี่ยงงอน 
   

จริยธรรมในกำรท ำงำน  หมายถึง  กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพที่ถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีงาม  เหมาะสม  และยอมรับ การท างานหรือการประกอบอาชีพต่าง ๆ จะเน้นในเรื่องของจริยธรรมที่
มีความแตกต่างกันดังนี้ 

จริยธรรมที่น ามาซึ่งความสุขความเจริญในการท างานและการด ารงชีวิต เรียกว่า มงคล 38  
ประการ  มงคลชีวิตที่เก่ียวข้องกับการท างานมีดังนี้ 

ช านาญในวิชาชีพของตน (มงคลชีวิตข้อที่ 8 ) เป็นการน าความรู้ที่เล่าเรียน  ฝึกฝน  อบรม  
มาปฏิบัติให้เกิดความช านาญจนสามารถยึดเป็นอาชีพได้ 

ระเบียบวินัย  (มงคลชีวิตข้อที่ 9) การฝึกกาย วาจาให้อยู่ในระเบียบวินัยที่สังคมหรือสถาบัน
วางไว้เป็นแบบแผน 

กล่าววาจาดี (มงคลชีวิตข้อที่ 10) คือ วจีสุจริต 4 ประการ ได้แก่ ความจริง  ค าประสาน
สามัคคี  ค าสุภาพ  ค ามีประโยชน์ 

ท างานไม่ค่ังค้างสับสน (มงคลชีวิตข้อที่ 14)  ลักษณะการท างานไม่ค่ังค้าง  คือ การท างานดีมี
ระเบียบ  ท างานเต็มฝีมือ  และท างานให้เสร็จ 

 
จรรยำบรรณในกำรท ำงำน คือ จรรยาบรรณเพ่ือมุ่งให้คนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ  ให้เป็นคนดีใน

การบริการวิชาชีพ  ให้คนในวิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีที่มีกฎเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณ 
จรรยาบรรณ  มีความส าคัญและจ าเป็นต่อทุกอาชีพ  ทุกสถาบัน  และหน่วยงาน  เพราะเป็นที่ยึด

เหนี่ยวควบคุมการประพฤติ ปฏิบัติด้วยความดีงามเพ่ือให้มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข        
จึงต้องมีกฎ กติกา  มารยาท  ของการอยู่ร่วมกัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มี “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
ว่ำด้วยจรรยำบรรณบุคลำกรในมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2556” เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลล้านนา มีความประพฤติดี ส านึกต่อหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ ในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
อันเป็นผลท าให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของสังคม  

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ และ
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ดังนี้  

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จะต้องยึดมั่นในหลักการดังต่อไปนี้ 
1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  
2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รักษามาตรฐานให้มีคุณภาพ 
4) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
6) ไม่ใช้อ านาจครอบง า ผิดท านองครองธรรมต่อนักศึกษา บุคลากร และผู้รับริการ 

 
มาตรฐานจรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ครอบคลุมในเรื่องพ้ืนฐาน 10 เรื่อง ดังต่อไปนี้  

1) บุคลำกรพึงมีจรรยำบรรณต่อตนเอง  
(1) พึงประพฤติตนถูกต้องตามท านองคลองธรรม วางตนเป็นเป็นอย่างที่ดี ด ารงตนโดย

ธรรมปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรอ่ืนโดยมิชอบ 

(2) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการท าหน้าที่ไหนส่วนราชการ   
ไม่กระท าการใดๆ ให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียงชื่อเสียง  

(3) พึงละเว้นการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา เคารพและ  
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

(4) พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น 

2) บุคลำกรพึงมีจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 
(1) พึงพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอยู่เสมอ 
(2) พึงไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยไปกล่าวอ้างเพ่ือประโยชน์แห่งตน หรือในทางท่ีท าให้มหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง 

3) บุคลำกรพึงมีจรรยำบรรณต่อกำรปฏิบัติงำน 
(1) พึงอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง

ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้งกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย ทั้งนี้ต้องไม่ท าให้
งานในหน้าที่เสียหาย 

(2) พึงใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับ
กรณีท่ีได้ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลและความ
เหมาะสมในแต่ละกรณี 

(3) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
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(4) พึงมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยพลัน 

(5) พึงละเว้นการขัดขวางตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอ
ในการตรวจสอบ 

(6) พึงละเว้นการน าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง 
พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือ
โทษแต่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

4) บุคลำกรพึงมีจรรยำบรรณต่อหน่วยงำน 
(1) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 

ถูกต้องสมเหตุสมผลโดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
(2) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ทางราชการอยู่เสมอ 
(3) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิ

ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
(4) พึงวางตนและปฏิบัติให้เหมาะสม ทั้งในและนอกเวลาราชการ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ

คุณของมหาวิทยาลัย 
(5) พึงละเว้นการใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความ

สะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(6) พึงยืดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนของ
คณะบุคคล อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

5) บุคลำกรพึงมีจรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ 
(1) พึงให้ความเคารพ นับถือ และให้เกียรติต่อผู้บังคับบัญชา 
(2) พึงปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง       
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของทางราชการ           
ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 

(3) พึงละเว้นรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาหรือละเว้นรายงานโดยปกปิดความซึ่งต้องแจ้ง
ให้ทราบ 

6) บุคลำกรพึงมีจรรยำบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 
(1) พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจสวัสดิการ 

เพ่ือให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และยอมรับฟังความ
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คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและ
เหตุผลที่ถูกต้องตามท านองครองธรรม 

(2) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความยุติธรรมและเมตตาธรรม ยึดหลักธรรมภิบาล รับฟัง
ความคิดเห็น และไม่กลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลข่าวสาร   
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

(3) พึงดูแลเอาใจใส่และนิเทศงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามความเหมาะสม เมื่อทราบว่ามี
การละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน ผู้บังคับบัญชาของส่วน
ราชการนั้นต้องด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(4) พึงไม่สั่งราชการในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ กรณีที่สั่งราชการ
ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
ค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

(5) พึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 

(6) พึงจัดให้มีแผนการบริหารราชการตลอดระยะเวลาการก ากับดูแลส่วนราชการและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

(7) พึงจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้บังคับบัญชาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ในการกระจายอ านาจ การตัดสินใจดังกล่าว ต้องมุ่ง
ผลให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ โดยไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงาน         
ที่ไม่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการนี้  หากสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะเป็นการลดขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้ส่วนราชการด าเนินการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและ
ก าลังเงินงบประมาณ 

7) บุคลำกรพึงมีจรรยำบรรณต่อผู้ร่วมงำน 
(1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกลุ่มงานของ

ตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน 
(2) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ

สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
(3) พึงให้เกียรติและปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ และ

มนุษย์สัมพันธ์อันด ี

8) บุคลำกรพึงมีจรรยำบรรณต่อนักศึกษำและผู้รับบริกำร 
(1) พึงบริการผู้รับบริการอย่างเต็มใจ เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธ์ใจ ช่วยเหลือ

และปฏิบัติต่อนักศึกษาหรือผู้รับบริการอย่างมีเมตตาและเป็นธรรม 
(2) พึงให้บริการผู้รับบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ    

มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน 
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(3) พึงอบรมผู้รับบริการให้กระท างานที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

(4) พึงประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ ทั้งกาย 
วาจา และจิตใจ  

(5) พึงละเว้นการเปิดเผยความลับของผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
หรือความไว้วางใจที่มีต่อตน ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อนักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการ 

(6) พึงละเว้นการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงกว่าปกติวิสัยหรือ
แสวงหาประโยชน์อื่นใดแก่ตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบจากผู้รับบริการ 

(7) พึงละเว้นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับผู้รับบริการ 

9) บุคลำกรพึงมีจรรยำบรรณต่อประชำชน 
(1) พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของบุคคลทั่วไป 
(2) พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นธรรม 

เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน 
(3) เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนที่จะต้อง

ปฏิบัติหรือถ้าหากตนรับมาด าเนินการจะเกิดความเสียหาย ควรชี้แจงเหตุผลหรือ
แนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้นๆ โดยตรงต่อไป 

(4) พึงให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด
ขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคลากรสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ 
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป 

(5) พึงละเว้นการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากประชาชนหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้ว และทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว  

10) บุคลำกรพึงมีจรรยำบรรณต่อสังคม 
(1) พึงสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
(2) พึงละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การปราศรัย การแสดงปาฐกถา              

การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้น
แต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
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(3) พึงเคารพ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิทางการเมืองในระดับต่างๆ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(4) พึงประพฤติและปฏิบัติตน เป็นผู้อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมไทย 

(5) พึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่ 4 

ขั้นตอนและเทคนิคกำรจดัท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
  ในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดนั้น    
สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจละเลยคือเทคนิคในการปฏิบัติงานของแต่ละงาน เพราะนอกจากจะท าให้ประหยัดเวลา แรงงาน 
และทรัพยากรแล้ว ยังเป็นการสร้างรูปแบบ แนวปฏิบัติในการท างานที่มีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานด้วย 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจมากยิ่งข้ึน ในบทนี้จะกล่าวถึงเทคนิคในการปฏิบัติงานจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยจะ
อธิบายตั้งแต่ขั้นตอนการทบทวนและเตรียมข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี      การอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามล าดับ  

    ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการหลักไว้ให้ชัดเจนโดยเริ่มจากกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย คือขั้นตอนการ
ทบทวนและการจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ขั้นตอนการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนดังนี้  
 
1. ตำรำงกิจกรรมและแผนกำรปฏิบัติงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี   

ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

การทบทวนและการ
จัดเตรียมข้อมูล 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนปฎิบัติราชการ
ประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มิถุนายน 

2.การทบทวนและเตรียมข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันระดับคณะฯ/สาขา 

มิถุนายน 

การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 

3.การประชุมสัมมนาเพ่ือก าหนดแนวทาง ทิศทาง และ
นโยบายเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี 

กรกฎาคม 

4.จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สิงหาคม 
การอนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการ 

5.เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

กันยายน 

6.เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 

7.การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ฉบับสมบูรณ์  ตุลาคม 
8.การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ ตุลาคม – ธันวาคม 

การติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการ 

9.การติดตามและประเมินผล  ทุกไตรมาส 
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 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนปฎิบัติราชการประจ าปี 

การทบทวนและเตรียมข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
ระดับคณะ/สาขา 

การประชุมสัมมนาเพ่ือก าหนดแนวทางทิศทางและนโยบายเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

เริ่มต้น 

จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฉบับสมบูรณ์ 

การถ่ายทอดแผนปฎิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

การติดตามและประเมินผล 

สิ้นสุด 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัติ 

อนุมัต ิ
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2. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงำน  
เมื่อผู้ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และแผน ได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามขั้นตอน/กระบวนการหลักของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยเริ่มจากกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย 
จากการทบทวนและการจัดเตรียมข้อมูล การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ          
การติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนและจัดท ำแผนของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ขั้นตอนที่ 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่ต้องรับผิดชอบใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประธานและกรรมการส่วนใหญ่ จะเป็น
ผู้บริหารคณะ มีความเข้าใจบริบท ของคณะ และมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องยุทธศาสตร์และ
แผน สามารถอธิบายถ่ายทอดนโยบายต่าง ๆ ได ้

การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดย
การเสนอรายชื่อคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือ
แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งรายชื่อกรรมการจะก าหนดตามความเหมาะสมกับภารกิจที่
คณบดีมอบหมาย และเก่ียวข้องกับการบริหารคณะ  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการนั้นอาศัยตามความในมาตรา 
๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 “ในคณะ ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานของคณะ”  โดยคณบดีเป็นผู้ลงนามค าสั่งและก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ มีหน้าที่ 
ดังนี้  

1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ การปฏิบัติราชการ
ประจ าปี จากแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   

2. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ 

3.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การเกษตรและคณะในเขตพ้ืนที่ โดยน าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร และผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4. ก าหนดแนวทางพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือให้ด าเนินการได้
ตามวัตถุประสงค ์

5. การก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน การติดตาม ภารกิจ ของคณะ ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผน
ยุทธศาสตร์และพันธกิจ ทั้ง  4  ด้าน 

6. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีและน าข้อมูลผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 
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ในส่วนของรายชื่อคณะกรรมการ ไม่ได้ก าหนดจ านวน ต าแหน่ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ
ไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการน าเสนอและดุลยพินิจของคณบดีในการพิจารณาตามเหมาะสมจากการมอบหมายงาน 
ตามความเชี่ยวชาญ  ซึ่งองค์ประกอบจะเป็นดังนี้    

1.คณบดี หรือ รองคณบดีที่ได้รัอบมอบหมาย   เป็นประธาน 
2.รองคณบดี ได้รับมอบหมาย     เป็นกรรมการ 
3.ผู้ช่วยคณบดี ได้รัอบมอบหมาย   เป็นกรรมการ  
4.อาจารย์ประจ า ที่ได้รับมอบหมาย   เป็นกรรมการ 
5.บุคลากร ต าแหน่งที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ    
เป็นต้น 
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ค ำสั่ง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ที่         /๒๕........ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ........ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
................................................................................. 

  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547            
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต้องด าเนินการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  อันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานในระบบ
การศึกษาตามการประเมนิคุณภาพ  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธผิล 
ตลอดจนส าเร็จตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ........  ดังรายนามดังต่อไปนี้   

๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดี (พ้ืนท่ีล าปาง)   กรรมการ 
๓. รองคณบดี (พ้ืนท่ีน่าน)              กรรมการ 
๔. รองคณบดี (พ้ืนท่ีตาก)               กรรมการ 
๕. รองคณบดี (พ้ืนท่ีพิษณุโลก)   กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยคณบดี พ้ืนท่ีน่าน   กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยคณบดี พื้นที่ล าปาง     กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยคณบดี พื้นทีพ่ิษณุโลก    กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยคณบดี พื้นที่ตาก   กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยคณบดี พื้นที่พิษณุโลก   กรรมการ 
๑๑. หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่   กรรมการ   
๑๒. รองคณบดี (ก ากับงานด้านยุทธศาสตร์และแผน) กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

              ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหนา้ที่ให้เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ  
                 สั่ง  ณ  วันท่ี  ................ เดือน ...................... พ.ศ.  ๒๕...... 
 
                                                                           (.........................................................) 
                                                                  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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ขั้นตอน 1.2 แจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทราบ พร้อมก าหนดปฏิทินการท างาน 
เมื่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส านักงานคณบดีจัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะกรรมการทุกท่าน
รับทราบ เพ่ือด าเนินการจัดการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พร้อมทั้งจัดท าร่างก าหนดการ       
ปฎิทินการท างาน ของคณะกรรมการทราบเบื้องต้น เพ่ือให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ และจัดเตรียม เสาะหา 
คาดการณ์ ข้อมูลที่จะน ามาประกอบการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในปีถัดไป  

 
  

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่  อว 0654.03 (วก)/ วันที่        
เรื่อง  ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 25..... 
เรียน   รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ก าหนดแผนการทบทวน
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 25......  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 25..... ขึ้นเพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรจุผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะ
และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย นั้น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอส่งส าเนาค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ ......../........ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 25.....  ตามรายละเอียดค าสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ เพ่ือแจ้งแก่
กรรมการทุกท่านทราบ และให้การ ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 

(....................................................) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างหนังสือแจ้งเวียนค าสั่งคณะกรรมการ 

 
การแจ้งเวียนค าสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จะด าเนินการ

ตามกระบวนการจัดส่งบันทึกข้อความ ตามระเบียบงานสารบรรณ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์          
(E-office) ของหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นผู้ด าเนินการจัดส่ง และ
เมื่อเจ้าหน้าที่สารบรรณด าเนินการจัดส่งทางสารบรรณอิเล็กส์ ทางหนึ่งแล้ว จึงท าการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังคณะกรรมการแต่ละท่านโดยตรง เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับค าสั่งโดยเร็ว   
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 ปัญหำที่มักพบในขั้นตอน :  
1. เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีพ้ืนที่ด าเนินงาน 6 จังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัด

มีผู้บริหารที่ควบคุมการปฏิบัติการโดยการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยคณบดี และเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ยัง
ขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในการเชื่อมโยงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึนในอดีต และในบางครั้งการก าหนดรายชื่อคณะกรรมการบางท่านอาจมีภารกิจ
ในการบริหาร ภารกิจด้านการเรียนการสอน ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือท างาน
ตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก าหนด อีกทั้งการก าหนดรายชื่อคณะกรรมการเป็นดุลยพินิจของ
คณบดี โดยมีรองคณบดีเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ  

2. การก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการจะแตกต่างกันในแต่ละปี และคณะกรรมการในแต่ละปีไม่มี
ความต่อเนื่องกัน  

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ :  
1. มีการร่างรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงานหรือมีความรอบรู้ 

ในการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และควรมีการแบ่งปันความรู้ เทคนิค วิธีการ ที่เป็นแหล่งความรู้
สาธารณะ และก าหนดให้มีการทบทวน ศึกษา กฎระเบียบ และความรู้ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ใหม ่อย่างสม่ าเสมอ 

2. ระบุหน้าที่หลักและปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมงาน 
ข้อเสนอแนะ : สร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรด้านยุทธศาสตร์และแผน ให้รู้ถึ งบริบทต่าง ๆ              
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือปลูกฝังให้บุคลากรมีความสนใจ ตระหนักถึงงานยุทธศาสตร์และ
แผน ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 2. กำรทบทวนและเตรียมข้อมูลกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 

หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องก าหนดการประชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ความจ าเป็น
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะเริ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทบทวนการท างานซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการตั้งประเด็น  ท้าทาย และมุ่งหา
วิธีการที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ คณะกรรมการทุกท่านจะจัดเตรียมข้อมูล และด าเนินการ 

 1. วิเคราะห์ศักยภาพ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ข้อมูลย้อนหลัง ด้านต่าง ๆ ของคณะ 
 2. ทิศทางการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ 
 3. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ประเมินความเสี่ยงด้านบุคลากร การเงิน เครื่องมือ อุปกรณ ์และการบริหาร 
              จัดการ 
 6. ประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ผลลัพธ์ กระบวนการ 
วิเคราะห์ศักยภาพ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ 

ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ ด้วยการสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategy Alignment) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยการวิเคราะห์
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สถานการณ์ จุดแข็ง (Strange) จุดอ่อน (Weaknesses) ที่เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เพ่ือให้รู้จักตนเองท า
ให้รับรู้สถานการณ์ปัจจุบันที่ชัดเจน และวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) เป็นปัจจัย
ภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่มีผลต่อการพัฒนาคณะ  และเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT ให้ผู้บริหารของ
คณะ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและสถานะปัจจุบัน ที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดวิสัยทัศน์   

 
จุดแข็ง (Strange) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1. W1. 
S2. W2. 
S3. W3. 
S4. W4. 
S5. W5. 
S... W… 

 

ภาพที ่4 แสดงตัวอย่างตารางก าหนดจุดแข็ง (Strange) และจุดอ่อน (Weaknesses) 
 

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threats) 
O1. T1. 
O2. T2. 
O3. T3. 
O4. T4. 
O5. T5. 
O... T… 

 

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างตารางก าหนด โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) 
 

จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ SWOT มาก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์เชิงรุก ด้วยวิธี TOWs Matrix และ
ค่าเป้าหมายวัดค่าความส าเร็จ ให้เหมาะสม น าเสนอยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ  

1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO)  
2. กลยุทธ์เชิงรับ (ST)  
3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)  
4. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT)  

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ของคณะ ให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ข้อมูลย้อนหลัง ด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเกษตร  ด้วยการรวบรวมผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด้านต่างๆ 
ย้อนหลังระยะ 3-5 ปี ได้แก่  

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี   
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี ที่ผ่านมา 
- รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตร  

- ฐานข้อมูลบุคลากร 
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- ฐานข้อมูลการพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรปัจจุบัน  
- ฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์ฟาร์มทักษะ) 
- ฐานข้อมูลงบประมาณ ทิศทาง แนวโน้ม การจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ 
 

ทิศทางการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ 
สร้างความเข้าใจสถานการณ์ภายนอก เช่น นโยบายการเมืองและการปกครองในภาพรวม ทิศทางของ 

ภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น เพ่ือให้คณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
รับทราบ เข้าใจสถานการณ์ และสามารถน ามาประกอบการใช้งานเพ่ือการวิเคราะห์ องค์ประกอบการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ท าให้สามารถค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  น าความเข้าใจนั้นมาเตรียม
รับมือหรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น  

-การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ควบรวมกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
หรือการเตรียมความพร้อมประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  

-แนวโน้มของสถาบันอุดมศึกษาที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเร่ง
สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน รวมทั้งเชื่อมโยงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างพลังในการขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ         
มีความชัดเจนและเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ  เป็นต้น  

ปัญหำที่มักพบในขั้นตอน :  
1. ผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ บางท่าน ยังไม่เข้าใจหลักการส าคัญของการวิเคราะห์ จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค วิเคราะห์ไม่ตรงตามประเด็น และไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ อีกทั้ง
บุคลากรยังไม่เห็นของความส าคัญของการวิเคราะห์ที่จะน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

2. บุคลากรยังขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีซึ่งเกิดจาก
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และสภาพปัจจุบัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

3. การปรับตัวของบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร รูปแบบการจัดสรร
งบประมาณ  

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ :  
1. กระตุ้นการเรียนรู้ อธิบาย และยกร่างการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ให้เป็น

ตัวอย่างและแนวทาง ให้คณะกรรมการได้เพ่ิมเติมและวิพากษ์ประเด็น 
2. จัดให้มีการประชุม สัมมนา ฝึกปฏิบัติการ จนเกิดความช านาญ เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ

ส าคัญของการวิเคราะห์ SWOT อย่างแท้จริง น ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ว่ามีประเด็นใดเป็นโอกาส ที่ท าให้การบริหารงาน และก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและ
อุปสรรคในประเด็นหลักท่ีเป็นเครื่องกีดขวางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มีลักษณะที่
มีการน าไปสู่การปฏิบัติ 
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3. ผู้บริหารระดับนโยบายมุ่งถ่ายทอดนโยบายและเผยแพร่เป้าประสงค์ในการรับนโยบายไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับกลาง และระดับต้น ได้ระดมความคิดและ
เสนอแนวทางใหม่ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ :  
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน ควรแต่งตั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์บริหารร่วมด้วย จะ

เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดทักษะการจัดท าแผน การมองภาพอนาคต และ
ประสบการณ์ในการก าหนดตัวชี้วัดต่างๆ  

2. มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริม หรือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ได้เปิดโลกทัศน์
ร่วมรับฟังนโยบายของกระทรวงมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การรับนโยบายมาปฎิบัติอย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 
ขั้นตอนที่ 3 จัดกำรประชุมเพื่อร่วมกันก ำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

 เมื่อฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้ งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้รับทราบนโยบายการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
แล้ว  จึงจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงาน จัดท าเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 3.1 คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการร่วมกันก าหนดต าแหน่งของการด าเนินงานของคณะ
ในปัจจุบัน (Positioning) ด้วยข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT และการประเมินการบริหารงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่
ก าหนด   

ซึ่งในปัจจุบันการบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และการประเมิน การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
เชิงยุทธศาสตร์ ที่จัดท าโดยคณะท างานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านคุณภาพอุดมศึกษา) และคณะอนุกรรมการจัดท ากลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Strategic Profile & Strategic Attributes) 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา            
เชิงยุทธศาสตร์ เป็นการก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์การ ด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยก าหนด นิยาม คุณลักษณะ ตัวชี้วัด และนิยาม
เชิงปฏิบัติการ ครอบคลุมผลการด าเนินงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของสถาบันอุดมศึกษา
แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งยุทธศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม 
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา มีเป้าหมายและ      
พันธกิจการด าเนินงานของสถาบัน ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การด าเนินงานที่โดดเด่นและเฉพาะตัว โดยพิจารณา
จากศักยภาพและประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

 กลุ่มวิจัยระดับแนวหน้า ของโลก (Global and Frontier Research)  
 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology 

Development and Innovation)  
 กลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที ่(Area Based and Community Engagement)  
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 กลุ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ (Development of 
Professionals and Specialists) 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของ 
สถาบันอุดมศึกษาตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงความต้องการก าลังคนที่มีความรู้  
ความสามารถด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาจากศักยภาพในการพัฒนา (Potential) และ 
ผล การด าเนินงานที่ผ่านมา (Performance) ของสถาบัน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
องค์กร วิสัยทัศน์ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันเป็นส าคัญ ประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาในก ากับ  
ของรัฐ ทั้งนี้ พันธกิจตามกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท เป็นไปตามบริบทเฉพาะ   
ของแต่ละสถาบัน ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์    
ใน“กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม  (Technology Development and 
Innovation)” ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงรับนโยบายและต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ให้มีแนวทางที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเป็นหลัก  

     

 จุดเน้นเชิงยุทธศำสตร์ นิยำม เป้ำหมำย  
 การวิจัยระดับแนวหน้าของ

โลก (Global and 
Frontier Research) 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่การวิจยัที่มี
คุณภาพระดับสากล โดยพิจารณา
จากการจัดอันดับสถาบันอดุมศึกษา
โลก ตามที่คระกรรมการการ
อุดมศึกษาประกาศก าหนด ท้ังนี้ อา
จะเป็นสถาบันอุดมศึกาท่ีเน้นการจัด
การศึกษาท่ีเน้นการจัดการศึกษา
แบบพหุวิทยาการก็ได ้

(1) เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบณัฑิต
นักวิจัย เป็นผู้น าทางความคดิของ
ประเทศในระดับบณัฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอกหรือหลัง
ปริญญาเอก  
(2) สร้างความโดดเด่นในด้านการวิจัย
และผลิตบณัฑติศึกษาท่ีมีวิทยานพินธ์
หรือผลงานวิจัยระดับนานาชาติใน
หลายกลุ่มสาขาวิชา 
(3) มุ่งท าการค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้
ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่เพื่อขยาย
พรมแดน ของความรู้และสร้าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ลุ่มลึกใน
สามขาวิชาต่างๆ  

 

 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม 

(Technology 
Development and 

Innovation) 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่การจดั
การศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและส่งเสรมิการสร้าง
นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และ
อุตสาหกรรมของประเทศ 

(1) สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ี
มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้น
เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้
สามารถน าองค์ความรูม้าประยุกตใ์ช้ 
สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภณัฑ์ ต่อยอด
เป็นวัตกรรม 
(2) ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและอตุสาหกรรมเพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม
ของประเทศ 

 

     
ภาพที่ 6 แสดงตารางคุณลักษณะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
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ขั้นตอนที่  3.2 พิจารณาความเชื่ อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ต่ างๆ อาทิ  ยุทธศาสตร์ชาติ                   

แผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนากระทรวง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ระยะ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 ปี เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร แล้วจึงจัดท าตารางความ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ต่างๆ ขึ้น เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ความสอดคล้อง วิเคราะห์ภาพรวม            
ให้ครบถ้วน ครอบคลุมพันธกิจที่จะน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ 

 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
ปี พ.ศ.2561-2580 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
ปี พ.ศ.2560-2579 

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12  
ปี พ.ศ.2560-2564 

มำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำ 2561 

แผนยุทธศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

พ.ศ.2562-2565 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำน
กำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจดัการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทกุช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์  

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การบริหารจัดการ
หลักสูตรเพื่ผลิตก าลังคนเป็นนกั
ปฏิบัติวิชาชีพ (Hands-on) ด้าน
วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี   และด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำน
กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวตั
กรรรม เพือ่สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
มาตรฐานที่ 3 
ด้านการบรกิาร
วิชาการ 
มาตรฐานที่ 4   
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : พฒันางานวิจัย 
นวัตกรรม ด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทีต่อบโจทย์ชุมชนและ
ประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 :  น าวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์
พระราชา มาสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอย่างย่ังยืน  
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : ท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6  ด้ำน
กำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจดัการศึกษา
เพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชวีิตทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอ้มม 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนา
ประสิทธภิาพของระบบบริหารจัด
การศกึษา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบริหาร
จัดการในภาครฐัการป้องกนั
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

มาตรฐานที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 :   พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องคก์ร
คุณภาพ  
 

ภาพที่ 7 แสดงตารางความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 
ขั้นตอนที่ 3.3 ขั้นตอนการทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ของปีงบประมาณให้ชัดเจน 

ซ่ึงความหมายของวิสัยทัศน์หน่วยงาน คือ การมองภาพอนาคตขององค์กร ที่ก าหนดจุดหมายปลายทางที่
เชื่อมโยงกับพันธกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมายปลายทาง
ที่ต้องการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้  (เจริญ สุขทรัพย์,2556) 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จึงต้องทบทวนการด าเนินการเพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายตามวิสัยทัศน์      
โดยอ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ระยะ 5 ปี เป็นหลัก 
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 ภาพที่ 8 ตัวอย่างการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเกษตร  

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของคณะ ยังคงมีมุมมองที่น าไปสู่อนาคตที่ดี 
มีการมุ่งเน้น การพัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัย เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน 
ทั้งทางด้านการพัฒนาก าลังคน พัฒนาเศรษฐกิจชาติ และสังคม วัฒนธรรม ชุมชน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี สามารถด าเนินการวางแผนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ต่อไป  

ขั้นตอนที่ 3.4 พิจารณาก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  ในการ
มุ่งไปสู่ทิศทางที่ก าหนด โดยการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคณะ และวิธีการด าเนินงาน   
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จะก าหนดให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ระยะ   
5 ปี  ซึ่งในแต่ละปี จะมีการพิจารณาปัจจัยความส าเร็จ  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย รายปีงบประมาณ  

 
ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างความเชื่อมโยงของการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย  

  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน์ 
................................................................ 

พันธกิจ 
1. ................................................................. 
2................................................................... 
3.................................................................... 
4.................................................................... 
5..................................................................... 

ยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1................................................. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2................................................. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3................................................. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4................................................. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
Strategic Issue 

เป้ำประสงค์ 
Goal 

ตัวช้ีวัด 
KPI 

กลยุทธ ์ 
Strategy 

โครงกำร 
Project 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชีว้ัด  
หน่วย

นับ 

เป้ำหมำย  ผู้ก ำกับ 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 

 

 ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565    
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อผลิตก ำลังคนนักวิชำชีพที่เน้นปฏบิตัิกำร (Hands-On)  
 เป้ำประสงค์ เพื่อพัฒนำและผลิตก ำลังคนนักปฏิบัติในสำขำวชิำชีพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศให้มคีวำมเข้มแขง็ 

ยั่งยืน และยดึมั่นในจรรยำบรรณวิชำชพี 
 

 ร้อยละของบัณฑิตทีม่ีงานท าตรงสาขาวชิาชพี
มีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศกึษา ร้อยละ 80 70 75 75 80 รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการฯ 
กพน. 

 

 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืด้านการผลิต
บัณฑิตระหว่างมหาวทิยาลัย องคก์รภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้
ด าเนนิการร่วมกนั 

เครือ 
ข่าย 40 10 20 30 40 รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการฯ 
สวท. 

 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำและผลิตตัวป้อนสำยวิชำชีพ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้จ ำนวนนักศึกษำที่มีคุณลักษณะทีเ่หมำะสมตำมแผนกำรรับนักศึกษำของแต่ละหลักสตูร  
 1.ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาที่เป็นไปตาม

แผนรับนักศกึษา ร้อยละ 100 85 90 95 100 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ  

สวท.  

           

ภาพที่ 10 ตัวอย่างตารางก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 
 ตัวอย่าง ตารางการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนา       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์ / 
กลยุทธ ์

ตัวบ่งชี้กลยุทธ ์ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเพ่ืผลิตก ำลังคนเป็นนกัปฏิบัติวิชำชีพ (Hands-on) ด้ำน
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและด้ำนอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
เป้ำประสงค์ : บัณฑิตมีงานท า ร้อยละ 80    ร้อยละ 80 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนากระบวน
คัดเลือกนักศึกษา 

จ านวนกิจกรรมที่เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการส่งเสริมการรับ
นักศึกษา 

จ านวน 4 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรที่มี
การบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
เป็นผู้ประกอบการ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

จ านวนหลักสตูรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เป็น
ผู้ประกอบการ และสามารถปฏบิตัิงานได้จริง 

หลักสตูร หลักสตูรใหม ่1  
หลักสตูรปวส.8 

หลักสตูร
ปรับปรุง8  

หลักสตูร Non-
degree 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการเรียนการ
สอน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

จ านวนหลักสตูรที่น านวตักรรม และเทคโนโลยีมา
พัฒนาการเรียนการสอน อย่างน้อยหลักสตูรละ 3 
กิจกรรม และจ านวนรายวิชาที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษานัน้ 

หลักสตูร 8 

กลยุทธ์ 1.4  จัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ต่อสิ่ง
สนับสนุนในแตล่ะหลักสตูร 

ร้อยละ 80 
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ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์ / 
กลยุทธ ์

ตัวบ่งชี้กลยุทธ ์ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ 1.5  พัฒนานักศึกษา
ตามคณุสมบัติที่พึงประสงค ์

ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีคณุลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ และ TQF  5ด้าน 

ร้อยละ 85 

  ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาตามความ
เชี่ยวชาญ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ร้อยละ  100 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำงำนวิจัย นวัตกรรม ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ชุมชนและ
ประเทศชำติ 
  ร้อยละผลงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ชุมชนประเทศชาติ หรือ

สร้างมลูค่า องค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า   

ร้อยละ  12 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนานักวิจัย ร้อยละของนักวิจัยทีไ่ด้รับการพัฒนาและสามารถ
จัดท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามแผน  

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 2.2 จัดหาแหล่งทุน
ภายนอก 

ผลลัพท์ตามวัตถุประสงค์ที่เกิดจากการด าเนินการ
ระหว่างคณะกับแหล่งทุน เช่น (วัดผลตามวตัถุประสงค์
หรือตัวช้ีวัดโครงการ) 

แหล่งทุน 6 

กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

จ านวนเครือข่ายงานวิจัยทมีี MOU ร่วมกัน   จ านวน  
6  เครือข่าย (นักวิจัยท างานร่วมกนัจากMOU, และมี
กิจกรรมจากMOU)  เครื่อข่ายระหว่างประเทศ  

เครือข่าย 8 

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาวารสารด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเกษตร 

วารสารคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร    
ปีละ 2 ฉบับ  ทุกๆ 6 เดือน 

ฉบับ 2 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 :  น ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศำสตร์พระรำชำ มำสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ : จ านวนชุมชนที่เข็มแข็งจากการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ศาสตร์พระราชา ไปประยุกต์ใช้ 

ชุมชน 6 

กลยุทธ์ 3.1 ศึกษาความเป็นไป
ได้ของการบริการวิชาการแก่ 
ชุมชน 

จ านวนชุมขน ที่สถานศึกษาไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของ กิจกรรมที่ให้บริการ 

ชุมชน  6 

กลยุทธ์ 3.2 การบริการวิชาการ
ได้ผลลัพท์ตามแผนบริการ
วิชาการที่ก าหนดไวต้าม
วัตถุประสงค์  

จ านวนโครงการทีม่ีการประเมินความส าเร็จผลลัพธ์
และบรรลตุามวตัถุประสงค์ (ชุมชนเข้มแข็ง, บุรณาการ
กับรายวิชา) 

จ านวน
โครงการ 

10 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
หน่วยงาน  

จ านวนรายรบัท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ ต่อปี  บาท / ป ี 6,000,000 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 : ท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ : นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในศลิปและวัฒนธรรมไทย    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 4.1 สนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมไทย ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น และมีการ

ร้อยละของกิจกรรมที่มีการประเมนิความส าเร็จ และ
เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
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ยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์ / 
กลยุทธ ์

ตัวบ่งชี้กลยุทธ ์ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

ประเมินผลลัพท์ความส าเร็จ
กิจกรรมนั้น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 :   พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภำพ 

เป้าประสงค์ : ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าป ี

ร้อยละ 80 

5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานและบูรณาการ
ข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ  

จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้พัฒนา  น าไปบูรณาการ
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ระบบ 1 

5.2.ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มี
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคณุภาพ 

ร้อยละความส าเรจ็ของการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่
องค์กรคุณภาพ 

ร้อยละ 80 

5.3 ส่งเสริมการปฎิบตัิงานให้ผล
การประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับด ี

จ านวนหลักสตูรผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูร ไม่น้อยกว่าระดับ 3.70 

หลักสตูร 4 

5.4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนให้มีความรูเ้ชิง
วิชาชีพ และมีผลส าเร็จตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ร้อยละ  10 

5.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก และพื้นที่จดัการศึกษา 
สายวิทยาศาสตร์ให้มีบรรยากาศ
ที่ดี ในการจัดการเรียนการสอน 

จ านวนของหน่วยงานท่ีผ่านการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ และ
สภาพแดล้อมภายนอก 

แห่ง 6 

5.6 พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ตามพันธกิจของคณะ 

ผลลัพท์ความส าเร็จทีเ่กิดจากกิจกรรมความร่วมมือ 
ระหว่างคณะกับหน่วยงานระหว่างประเทศ 

กิจกรรม 6 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 :................................................................................................................................. 
เป้ำประสงค์ : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวบ่งชี้
เป้ำประสงค์ 

หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย

ประจ ำปี 
กลยุทธ ์

ตัวบ่งชี้ 
กลยุทธ 

หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย

ประจ ำปี 
โครงกำรหลัก 

1……………… ……… …….xx…….. 1.1………. ……………… ……………… …..xx…. 1……………… 
2……………… 
3……………… 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างตารางก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
 ขั้นตอนที่ 3.5 เมื่อก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้วัดตามกลยุทธ์  เป้าหมาย เป้าประสงค์ แล้วจึง 
ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ประจ าปี เนื่องการกระบวนการปฏิบัติ
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ราชการประจ าปี จ าต้องมีการก ากับ ติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติรา ชการ
ประจ าปีด้วย  การก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หรือผู้เกี่ยวข้องไว้ จะเป็นการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานได้
โดยตรงกับผู้รับผิดชอบ  อีกทั้งยังเป็นการกระจายตัวชี้วัดให้กับผู้บริหารในแต่ละดับที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
นั้นๆ เป็นต้น  

ทั้งนี้หลักการ การก าหนดหน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบหลัก และ ผู้รับผิดชอบรองนั้น พิจารณาจากค าสั่ง
การมอบอ านาจ การมอบหมาย จากคณบดี ในการก ากับงานด้านต่างๆ  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ 

(KPIs) 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก หน่วยงานรับผดิชอบรอง 
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กลยุทธ์ 1.1 พัฒนากระบวน
คัดเลือกนกัศึกษา 

จ านวนกจิกรรมทีเ่ป็น
กลยุทธ์ใหม่ในการ
ส่งเสริมการรับ
นักศกึษา 

           

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลกัสูตรที่
มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
เป็นผู้ประกอบการ และ
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

จ านวนหลักสูตรที่มี
การบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ เป็น
ผู้ประกอบการ และ
สามารถปฏิบัติงานได้
จริง 

           

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการเรียน
การสอน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

จ านวนหลักสูตรที่น า
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมา
พัฒนาการเรียนการ
สอน อย่างนอ้ย
หลักสูตรละ 3 กิจกรรม 
และจ านวนรายวิชาที่
ด าเนนิการไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาทีจ่ัดการเรียน
การสอนในภาค
การศกึษานัน้ 

           

ภาพที่ 12 ตัวอย่างการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 

ปัญหำที่มักพบในขั้นตอน 
1. การวิเคราะห์ตัวชี้วัด KPIs ยังไม่เป็นระบบ อันเนื่องผู้ก าหนด KPIs มักถูกก าหนดโดยผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ขาดความรู้เรื่องการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด KPIs แต่มักก าหนดตามความเข้าใจของผู้
ก าหนดเอง   

2. ขาดแนวปฎิบัติที่ดี หรือ ค าอธิบายตัวชี้วัดที่ดี ท าให้เมื่อเกิดปัญหาการติดตามผลการด าเนินงาน
ของยุทธศาสตร์ ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า การด าเนินงานนั้นบรรลุตัวชี้วัดใด และไม่สามารถระบุ
ได้ว่าตัวชี้วัด KPIs ใดเป็นตัวชี้วัดหลัก หรือตัวชี้วัดรอง 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ : 
1. สร้างความเข้าใจ และชี้แนะแนวความคิดที่ดี (mind set) เกี่ยวกับการวัดผลการด าเนินงานจาก

ตัวชี้วัด และสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการอธิบายความหมาย ของตัวชี้วัด โดยเฉพาะผู้บริหารที่
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จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ และเป็นผู้น าให้กับบุคลากรเพ่ือที่จะน าเอากระบวนการเหล่านี้
ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 

2. การก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ต้องก าหนดเป็นภาพอนาคตร่วมกัน  เพราะเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการปฎิบัติงานตาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บรรลุความส าเร็จ  โดยต้อง
สื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากร ทั้งคณะ ได้มองเห็นภาพในอนาคตของคณะร่วมกัน ในการ
บริหารจัดการงานคณะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

3. คณะต้องปรับแนวทางการปฏิบัติงาน บริหารความเสี่ยงของการท างานที่อาศัยการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า แต่ต้องสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ประสานงานให้สอดคล้องกันเพ่ือน าความคิด 
แผนงาน โครงการที่มีสร้างสรรค์  มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติรราชการประจ าปี ที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ 

4. จัดให้มีประชุมสัมมนา อบรม ฝึกปฎิบัติการ เพ่ือก าหนดปัญหาอุปสรรคในประเด็นหลักที่เป็น
เครื่องมือกีดขวางการจัดท าแผนปฏิบัตริราชการประจ าปี โดยการประชุมสัมมนามุ่งเน้นการ
น าไปสู่การปฎิบัติ วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มักเกิดขึ้น ประเภทของปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่
ควรจัดการกับปัญหาอุปสรรค  เพ่ือเป็นกรอบความคิดการพิจารณาปรึกษาหารือกับทีมท างาน
หรือหน่วยงานหลักในการจัดท าแผน ของมหาวิทยาลัย คณะ และคณะพ้ืนที่ เกี่ยวกับปัจจัย
ความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

ข้อเสนอแนะ :  
1. ควรสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่บุคลากร ในเรื่องหลักการคิดวิเคราะห์การก าหนดตัวชี้วัดและวิธีการ

วิเคราะห์สมัยใหม่ เช่น การวิเคราะห์ และการก าหนดตัวชี้วัด แบบ OKRs เนื่องจากความรู้ที่
บุคลากรรู้อยูใ่นปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอต่อการสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. ควรเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้บุคลากรได้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคณะ ให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งคู่แข่ง และมิใช่คู่แข่งของคณะ  

3. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ควรจัดหรือด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันมีความรวดเร็วมาก   

4. ควรจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหน่วยงานเพื่อระดมความเห็น ข้อเสนอเสนอของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย (นักศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐผู้ใช้บริการบัณฑิต) ประเด็น
ความต้องการ และทิศทางความต้องการในอนาคต พิจารณาถึงปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ การศึกษาหน่วยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งขัน จะท าให้เกิดการ
เปรียบเทียบและวัดรอย benchmarking เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี (best practices) ทีส่่งผลให้คณะมีความตระหนักและ
มีแนวทาง การคิดค้น และเสาะหากระบวนวิธีใหม่ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้ 

 
ขั้นตอนที่ 4 กำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 เมื่อการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล กลยุทธ์ ประจ าปีแล้ว คณะกรรมการ 
ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ จะก าหนด ร่างแผนงาน โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
และทรัพยากร งบประมาณ ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม   

ผู้ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และแผน จะก าหนดระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการ หรือร่างแผนงาน      
ในแต่ละพ้ืนที่ คือ คณะพ้ืนที่เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก และล าปาง ส่งข้อเสนอโครงการในรูป
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แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ แบบเสนอแผนงาน (ง.8) และแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) ใน    
ช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน ของทุกปี โดยการส่งข้อเสนอโครงการนั้นทุกหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร จะจัดส่งมายังส านักงานคณบดี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานยุทธศาสตร์และแผน 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รวบรวม และจัดท าตารางสรุปการส่งข้อเสนอโครงการไว้ ล่วงหน้า  

 
 

 บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
                ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1506 
ที ่  ศธ 0654.03(วก)/   วันที่       

      เรือ่ง   ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 25.....  
         เรียน  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมประชุมจัดท าร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ………….. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เมื่อวันที่ 
................................ และได้มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณ และก าหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกัน ตามร่างแผนงาน
โครงการประจ าปี …………. แล้วนั้น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จึงขอให้รองคณบดีทุกท่าน
ด าเนินการรวบรวมแบบเสนอโครงการ (ง.9) และแผนงานโครงการ (ง.8) ตามโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี .............. มายังส านักงานคณบดี อีเมลล์ : 
plan.sat.rmutl@gmail.com ภายในวันที่ …………………… 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ   

 
                         (.......................................................) 
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 

ภาพที่  13 ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งก าหนดการส่งข้อเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณถัดไป 
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แบบเสนอแผนงาน (ง.8) 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
หน่วยงำน ……………………………............. 

 งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินรำยได้  นอกแผน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. …. 

รหัสแผนงำน  _-_ _ _-_ _ 

1. ชื่อแผนงำน  ............................................................................................................................................................ 
2. ผู้รับผิดชอบ   .......................................................................................................................................................... 
3. ประเภทแผนงำน   (…….)   แผนงานใหม่     (…….)   แผนงานต่อเนื่อง 
4. หลักกำรและเหตุผล 

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

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

............................................................................................................................................................................... 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 ................................................................................................................................................................ 
 5.2 ................................................................................................................................................................ 

5.3 .............................................................................................................................................................. 
 
6. ควำมคำดหวังของส ำนักงบประมำณที่จะได้จำกแผนงำน (เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด ส ำนักงบประมำณ) 

6.1 .............................................................................................................................................................. 
6.2 ............................................................................................................................................................. 
6.3 ............................................................................................................................................................. 

7. ควำมสอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ .................................................................................................................................................. 
7.2 กลยุทธ์ที่ ........................................................................................................................................................ 
7.3 ตัวช้ีวัดที่ ........................................................................................................................................................ 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับภำพรวม (ถ้ำมี)  
8.1  ผลผลติที่คาดว่าจะได้ (Output)……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.2. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)...........…………………………………………………….…………….………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….. 
8.3  ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) …………………………………………………………………….……….….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….……….. 

9.  โครงกำร/กิจกรรม (ง.9) ภำยใต้แผนงำน (จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม (ง.9) ขึน้อยู่กับตำมควำมเหมำะสม) 
 9.1 รหัส _-_ _ _-_ _ -.................................................................................................................................... 

9.2 รหัส _-_ _ _-_ _ ...................................................................................................................................... 
9.3 รหัส _-_ _ _-_ _ - ................................................................................................................................... 
 

ภาพที ่14  ตัวอย่างแบบเสนอแผนงาน (ง.8) 
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                                                                                           แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 

 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
หน่วยงำน ……………………………............. 

 งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินรำยได้  นอกแผน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ………… 

รหัสโครงกำร  _-_ _ _-_ _-_ _ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม............................................................................................................................................................. 
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ............................................................................................................................................................ 

 3. สถำนที่ด ำเนินงำน  ............................................................................................................................................................... 
 4. ก ำหนดกำรจดัโครงกำร ........................................................................................................................................................ 
5.  หลักกำรและเหตุผล 
....................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 ............................................................................................................................................................................... 
 6.2 ............................................................................................................................................................................... 
 6.3 ............................................................................................................................................................................... 
7.  กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
8. งบประมำณ ............................................... บาท (.......................................................................................................) 

หมวดงบประมำณ จ ำนวนเงิน 
1.ค่ำตอบแทน 
 

 

2.ค่ำใช้สอย 
 

 

3.ค่ำวัสด ุ
 

 

จ ำนวนเงิน  
 

หมำยเหต ุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบยีบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนีก้ับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัตโิครงการ 
 

ภาพที่ 15  ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 
 

เมื่อคณะพ้ืนที่ ฝ่ายงานต่างๆ ส่งข้อเสนอโครงการตามเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ผู้ปฎิบัติงานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวบรวมรายชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอต่อ
คณะกรรมการจัดท าร่างแผนปฎิบัติราชการประจ าปี  
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สรุปค ำของบประมำณ โครงกำรงบประมำณรำยจ่ำยอื่น ปีงบประมำณ 25xx 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

แผนงำนหลัก/ แผนงำน / โครงกำร 
หน่วยงำน /พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
ค ำของบประมำณ

โครงกำร 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์/

กลยุทธ ์มทร.ล้ำนนำ 

 รวมค ำของบประมำณรำยจ่ำยอื่น ประจ ำปี   X,xxx,xxx        
แผนงำนหลัก...........................................         
 ………………………………………………………  …………………… X,xxx,xxx        
 ……………………………………………………… …………………… X,xxx,xxx        
แผนงำนหลักพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ   X,xxx,xxx       
1.แผนงำน.........................................        
 ……………………………………………………… …………………… X,xxx,xxx    
 ……………………………………………………… …………………… X,xxx,xxx    
1.แผนงำน.........................................        
 ……………………………………………………… …………………… X,xxx,xxx    
 ……………………………………………………… …………………… X,xxx,xxx    

 
ภาพที่ 16  ตัวอย่างตารางสรุปการส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
เนื่องจากในบางปีมีแผนปฏิบัติการที่ต้องด าเนินการเป็นจ านวนมาก ดังนั้นควรมีการวิเคราะห์เพ่ือ

จัดล าดับความส าคัญของแผน ถ้ามีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา จะได้ทราบว่าควรจด าเนินการแผนใดก่อนหรือ
หลังและจะช่วยเป็นข้อมูลในการปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณของแต่ละแผนงานได้อีกด้วย  

รายละเอียดของแบบฟอร์ม ง.8 และ ง.9 มีองค์ประกอบข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ดังนี้ 
1. ชื่อแผนงาน เป็นการก าหนดชื่อให้ครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการที่มีลักษณะ

งานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสนองวัตถุประสงค์หลักท่ีก าหนดไว้ 
2. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจน และใช้เรียก

เหมือนเดิมทุกครั้งจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ 
3. หลักการและเหตุผล ใช้ชี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจ าเป็นที่เกิดขึ้นที่จะต้อง

แก้ไข ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการ และหากเป็นโครงการ             
ที่ด าเนินการตามนโยบาย หรือสอดคล้องกับแผนจังหวัด หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ    
แผนอ่ืน ๆ ควรชี้แจงถึงผลกระทบหรือเพ่ิมเติมข้อความที่แสดงถึงผลเสียหายโดยตรงหรือผลเสียหาย             
ในระยะยาว หากไม่ได้จัดท าโครงการ เพ่ือให้ผู้อนุมัติโครงการได้เห็นประโยชน์ของโครงการกว้างขวางขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การด าเนินงานตามโครงการนั้นต้องการให้อะไร
เกิดขึ้นวัตถุประสงค์ที่ควรจะระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้ ผู้เขียน
โครงการส่วนใหญ่มักจะเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ เขียนให้เป็นรูปธรรมมากกว่าเขียนเป็นนามธรรม 
การจัดท าโครงการหนึ่งอาจจะมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อได้ แต่ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ไว้หลายข้อ      
อาจท าให้ผู้ปฏิบัติมองเห็นวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนและอาจจะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้ ดังนั้น        
จึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดได้ เพียง 1-3 ข้อ 

5. เป้าหมาย ให้ระบุว่าจะด าเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตัวเลขหรือ
จ านวนที่จะท าได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การระบุเป้าหมาย ควรให้ระบุเป็นประเภทลักษณะและปริมาณ 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการท างานของผู้รับผิดชอบโครงการ 
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6. วิธีด าเนินการ กิจกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินงาน คืองานหรือภารกิจซึ่งจะต้องปฏิบัติ   
ในการด าเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้
แล้วน ามาจัดล าดับว่าสิ่งใดควรด าเนินการก่อน-หลัง หรือพร้อม ๆ กัน แล้วเขียนไว้ตามล าดับ จนถึงขั้นตอน
สุดท้าย ที่ท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ คือการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้น
โครงการ ปัจจุบันนิยมระบุ วัน-เดือน-ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น การระบุจ านวนความยาวนานของโครงการ เช่น 
6 เดือน 2 ปี โดยไม่ระบุเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดเป็นการก าหนดระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์ 

8. งบประมาณ เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งควรจ าแนกรายการ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจนงบประมาณอาจแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

- เงินงบประมาณแผ่นดิน 
- เงินผลประโยชน์ หรือ เงินรายได้ 
- เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ เช่น เงินเอกชนหรือองค์การเอกชน เป็นต้น 

การระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย นอกจากนี้หัวข้อนี้สามารถ
ระบุทรัพยากรอื่นที่ต้องการ เช่น คน วัสดุ ฯลฯ 

9. การประเมินผล และตัวชี้วัด บอกแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรท าอย่างไร           
ในระยะเวลาใด และใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งผลของการประเมินสามารถน ามาพิจารณา
ประกอบการด าเนินการ เตรียมโครงการที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป 

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้นแล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้าง  ใคร
เป็นผู้ได้รับประโยชน์สามารถเขียนทั้งผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์ในด้านผลกระทบของโครงการด้วย
ได ้

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของหรือรับผิดชอบ
โครงการ โครงการย่อยบางโครงการระบุเป็นชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการได้ 
 หลังจากรวบรวมข้อเสนอโครงการจากคณะพ้ืนที่ สาขา หลักสูตร และฝ่ายงานในส านักงานคณบดี 
เรียบร้อยแล้ว จึงจัดท าสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการ จัดหมวดหมู่อย่างง่าย เพ่ือส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
โครงการ โดยคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จะระดมความคิด และ
วิพากษ์โครงการแผนงาน ต่าง ๆ โดยหลักการการพิจารณาโครงการนั้น จะมีเกณฑ์ลักษณะโครงการที่ดี ดังนี้ 

1. เป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาได้ 
2. โครงการมีรายละเอียด เนื้อหาสาระครบถ้วน ชัดเจน และจ าเพาะเจาะจง โดย

สามารถตอบค าถามต่อไปนี้ได้คือ 
- โครงการอะไร    = ชื่อโครงการ 
- ท าไมจึงต้องริเริ่มโครงการ  = หลักการและเหตุผล 
- ท าเพ่ืออะไร   = วัตถุประสงค์ 
- ปริมาณที่จะท าเท่าไร   = เป้าหมาย 
- ท าอย่างไร    = วิธีด าเนินการ 
- จะท าเมื่อไร นานเท่าใด   = ระยะเวลาด าเนินการ 
- ใช้ทรัพยากรเท่าไรและได้มาจากไหน = งบประมาณ แหล่งที่มา 
- ใครท า     = ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ต้องประสานงานกับใคร   = หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
- บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่   = การประเมินผล 
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- เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะได้อะไร = ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3. รายละเอียดของโครงการดังกล่าว ต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์   

ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีด าเนินการต้องเป็นแนวทางท่ีท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เป็นต้น 
4. โครงการที่ริเริ่มขึ้นมาต้องมีผลอย่างน้อยที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อต่อไปนี้ 

- สนองตอบสนับสนุนต่อนโยบายระดับจังหวัดหรือนโยบายส่วนรวม         
ของประเทศ 

- ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเฉพาะส่วนและการพัฒนาโดยส่วนรวมของประเทศ 
- สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ตรงจุดตรงประเด็น 

5. รายละเอียดในโครงการมีพอที่จะเป็นแนวทางให้ผู้ อ่ืนอ่านแล้วเข้าใจและสามารถ
ด าเนินการตามโครงการได ้

6. เป็นโครงการที่ปฏิบัติได้และสามารถติดตามและประเมินผลได้ 
 

กลยุทธ์ / โครงกำรหลัก   
 หน่วยงำน / 
ผู้รับผิดชอบ 

 แหล่งบประมำณ  เป้ำประสงค์
โครงกำร  แผ่นดิน   รำยได้   อื่นๆ   

 ยุทธศำสตร์ ที่  1 ...........................  ......x,xxx...... ......x,xxx...... ......x,xxx...... ..........................     
 กลยุทธ์ ท่ี 1.1 .................................       ............        
1  โครงการ.................................  ...................  ......x,xxx...... ......x,xxx...... ......x,xxx...... ........................... 
2  โครงการ............................   ....................  ......x,xxx...... ......x,xxx...... ......x,xxx...... .......................... 
3  โครงการ............................   ....................  ......x,xxx...... ......x,xxx...... ......x,xxx...... .......................... 
4  โครงการ............................   ....................  ......x,xxx...... ......x,xxx...... ......x,xxx...... .......................... 

ภาพที่ 17 แสดงตัวอย่างตารางสรุปแผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
 
ขั้นตอนที่ 4.3  การจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

เมื่อได้ข้อสรุปแผนงาน โครงการ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตาม 
เป้าประสงค์ของทุกยุทธศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรก าหนด  จึงน าข้อมูลมาจัดท าเป็น
เอกสารรูปเล่มร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลในเอกสารร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ีมีองค์ประกอบข้อมูลดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
- ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
- โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการ / แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน 
- การบริหารจัดการ 
- หลักสูตรและการจัดการศึกษา 
- การบริหารบุคลากร  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย ระยะ 5ปี  
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ คณะ ระยะ 5 ปี  
- บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมและทิศทางของแผนยุทธศาสตร์คณะ 
- การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของคณะ 
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- ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ต่างๆ กับแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  

- ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
- การกระจายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายประจ าปี ไปยังหน่วยงานย่อย 

ส่วนที่ 3 แผนงานโครงการประจ าปี พ.ศ.  
 -ตารางแผนงานโครงการ / กิจกรรมประจ าปี  
 -ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 -ก าหนดการติดตามประเมินผลโครงการ 
ภาคผนวก : รายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

 
ปัญหำที่มักพบในขั้นตอน : ปัญหาในการเขียนโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องในการเขียน

โครงการ เป็นการก าหนดกิจกรรมหรือกิจกรรมที่จะท าในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็น
ตัวก าหนดกิจกรรมในโครงการ เมื่อเป็นเช่นนี้หากเป็นโครงการที่ดีย่อมน ามาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน โครงการบางโครงการเมื่อเขียนขึ้นมาแล้วไม่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้ เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงในการเขียนโครงการ โครงการจ านวนไม่น้อย       
ที่เขียนขึ้น โดยบุคคลที่ขาดความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ขาดข้อมูลที่เป็นความจริง หรือขาด
ข้อมูลที่จะต้องใช้จริงผู้เขียนโครงการเขียนโครงการโดยได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา        
ผลจากการเขียนโครงการในลักษณะนี้จะท าให้เกิดปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติโครงการในการน าเอา
โครงการไปปฏิบัติให้เกิดเป็นผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการเขียนโครงการ หลายโครงการประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าโครงการใน
ระยะสั้น ท าให้ไม่สามารถศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องได้อย่างละเอียด ข้อมูลบางประเภท    
ขาดการวิเคราะห์โดยรายละเอียด เมื่อเขียนโครงการขึ้นมาแล้ว จึงขาดความชัดเจนของข้อมูล   
จึงเป็นปัญหายุ่งยากในการน าเอาโครงการไปปฏิบัติ 

3. ขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการเขียนโครงการเป็นผลให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบ 
ควบคุม และติดตามการด าเนินงาน และมีผลสืบเนื่องถึงการประเมินผลโครงการด้วย 

4. การเขียนโครงการที่จะท าในอนาคต อาจเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากตัวแปร 
ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนโครงการไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด ได้แก่ 
การเมืองเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
ควบคุมได ้จึงเป็นปัญหาส าคัญของการเขียนโครงการ 

5. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารผู้มีอ านาจการอนุมัติ ซึ่งในการเขียนโครงการบางครั้งแม้โครงการ
จะมีลักษณะที่ดี แต่หากผู้บริหารไม่ให้ความสนใจ ขาดการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ และ
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการจัดท าโครงการอย่างเพียงพอ ย่อมจะสร้างปัญหาให้แก่การด าเนินงาน
โครงการได้เช่นเดียวกัน 

6. ขาดการประสานงานและความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการบางโครงการจ าเป็น           
ที่จะต้องมีการประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือให้โครงการที่ท าอยู่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โครงการที่จะส าเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากองค์การหรือหน่วยงาน  
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามโครงการด้วย หากขาดการประสานงานและความร่วมมือจาก  
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วจะท าให้เกิดปัญหาในการท าโครงการ  โครงการดังกล่าวก็จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ยากหรืออาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็ได้ 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ :   
1. โครงการทุกโครงการ หากผู้เขียนโครงการสามารถตอบค าถามทุกค าถามเกี่ยวกับโครงการได้

ทั้งหมด (ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การ
สนับสนุน การประเมินผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ และข้อเสนอแนะ) อาจถือได้ว่าเป็นโครงการที่มี
ความสมบูรณ์ในรูปแบบ และหากตอบค าถามได้อย่างมีเหตุผลและหลักการ ย่อมถือได้ว่า
โครงการที่เขียนขึ้นนั้นเป็นโครงการที่ดี นอกจากจะได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยง่ายแล้ว ผลการ
ด าเนินงานมักมีประสิทธิภาพด้วย 

2. ก าหนดกรอบระยะเวลาการส่งโครงการให้มีความยืดหยุ่นมากยุ่งขึ้น เพ่ือให้คณะพ้ืนที่ได้
มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้มีเวลาจัดท าข้อเสนอโครงการให้ดียิ่งขึ้น 

3. ให้ค าปรึกษาแก่คณะพ้ืนที่ที่ขาดประสบการณ์ในการเขียนโครงการ และให้ค าแนะน า ยกตัวอย่าง 
โครงการที่ประสบความส าเร็จของคณะอ่ืน หรือพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือให้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการ
ไดด้ียิ่งขึ้น 

4. จัดท าร่างเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นการก ากับขั้นตอน (checklist) 
การปฎิบัติงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะ :  
1. คณะควรมีฐานข้อมูลรายชื่อโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ส าเร็จแล้ว โครงการที่ก าลัง

ด าเนินการอยู่ และโครงการที่อยู่ในสถานะรอการทบทวน (waiting list) หากการด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง นโยบายของมหาวิทยาลัย              
ที่ต้องการข้อมูล แผนงาน โครงการเร่งด่วน คณะสามารถน าโครงการที่จัดเตรียมไว้แล้วเสนอขอ
งบประมาณเพ่ือด าเนินการได้ทันที  

2. การพิจารณาโครงการที่คณะกรรมการทบทวนแผนและจัดท าแผนฏิบัติราชการประจ าปี ควรจัด
ให้มีการประชุมระดมความคิดพ่ือให้การพิจารณาเรียงล าดับและการแลกเปลี่ยนมุมมองการ
บริการคณะร่วมกัน  

 
ขั้นตอนที่ 5  เสนอร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีกำรเกษตร 

 ด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 5 ข้อที่ 1 ให้ความส าคัญถึง 
“การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ  
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ”  การจัดท าแผนปฎิบัติราชการประจ าปี ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร จึงต้องน าเสนอและได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้จัดท าร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเรียบร้อยแล้ว จะต้องน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผน และน าไปสู่การอนุมัติ
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การด าเนินงานตามแผนที่ได้อนุมัติ  โดยล าดับการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร จะน าเสนอ 2 ครั้งคือ 

ครั้งที่ 1 น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือ
เห็นชอบ หรือหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมก่อนการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2 น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
การจัดท าข้อเสนอระเบียบวาระการประชุมทั้งสอง จะขึ้นอยู่กับก าหนดการประชุ มของแต่ละ

คณะกรรมการที่เลขานุการคณะกรรมการก าหนดส าหรับการประชุมในแต่ละครั้ง  
 
ขั้นตอน 5.1 การเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร จะมีวิธีการน าเสนอวาระดังนี้  
1. รองคณบดี (ด้านนโยบายและแผน) เป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม ตาม

แบบฟอร์มการน าเสนอวาระ ยื่นต่อเลขานุการเพื่อก าหนดระเบียบวาระการประชุม  
 

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร ครั้งที่ 10/๒๕๖2 

ในวันพุธ ที่ 19 กันยำยน 2562 
---------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หน่วยงำน/ผู้เสนอเรื่อง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล 
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

๒. เรื่องท่ีเสนอ 
                    เรื่องสืบเนื่อง     เรื่องเพ่ือทราบ     เรื่องพิจารณา      เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๒.๑ ชื่อเรื่อง 
   ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๒.๒ หลักการและเหตุผล 

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการทบทวนและพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย    
ในปีงบประมาณ 2563  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนดการจัดโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา “นโยบายขับเคลื่อนคณะ  
ที่จะตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคนของประเทศ” เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาแผน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

ด้วยยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  บนฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือชุมชน” 

มีพันธกิจ 
1. จัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่น านวัตกรรมและศาสตร์

พระราชา มาบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
 

ภาพที่ 18 ตัวอย่างแบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
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2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ประกอบด้วย 1.ไฟล์การน าเสนอ (power point) เป็นไฟล์การสรุปหัวข้อของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ที่ใช้ในการการน าเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 10 -15 นาที (ไฟล์การน าเสนอ
คณะกรรมการทบทวนแผนฯ อาจมีการมอบหมายให้เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้จัดท าได้) และ      
2. เอกสารเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ฉบับเต็ม) สามารถจัดพิมพ์เป็นเอกสาร หรือจัดพิมพ์เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ (.pdf) แนบกับระเบียบวาระการประชุมได้ 

 ขั้นตอนที่ 5.2 การจัดน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โดยผู้เสนอวาระการประชุม 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้น าเสนอ ในระหว่างการประชุมเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการควรเข้าร่วม
ประชุมด้วย เพ่ือหากมีข้อสงสัย หรือเสนอแนะ ก็สามารถชี้แจง และบันทึกข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
คณะกรรมการประจ าคณะได้มากที่สุด ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนมากยิ่งขึ้น   

ขั้นตอนที่ 5.3 การติดตามรายงานการประชุม  ติดตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน และสามารถเก็บเป็นหลักฐานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้           
ซึ่งติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประคณะ ว่าคณะกรรมการเห็นชอบ/อนุมัติ หรือมีข้อเสนอแนะแก้ไข
เพ่ิมเติมอย่างไร 

เมื่อมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว           
ให้ด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 ปัญหำที่มักพบในขั้นตอน :  

1. ผู้บริหารมักใช้เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม เล่มเอกสารฉบับเต็มเป็น
เอกสารในการน าเสนอ ซึ่งรูปแบบไม่น่าสนใจเท่าที่ควร  

2. ขาดการเรียงล าดับ ความเชื่อมโยงของขั้นตอน กระบวนการ รวมถึงที่มาของการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  

 แนวทำงกำรแก้ไข :  
1. ผู้เสนอวาระการประชุม หรือฝ่ายสนับสนุนข้อมูลจากส านักงานคณบดี จัดท าสรุปเนื้อหาโดยสังเขป 

และน ามาท าเป็นประเด็นการน าเสนอ และจัดท ารูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย       
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ  

2. มีการเรียงล าดับเหตุการณ์และระบุประเด็นการน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใช้ชัดเจน เพ่ือให้ได้
มติที่ประชุมที่สามารถน าไปเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือเป็นไปตามอ านาจหรือ
หน้าที่ของกรรมการชุดอ่ืนๆ  

3. การจัดท าเอกสารประกอบวาระ ผู้เสนอวาระการประชุมหรือฝ่ายสนับสนุนข้อมูล จะต้องศึกษา
รายละเอียดและสรุปความเป็นมาหรือเรื่องให้ชัดเจนและครอบคลุม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
พิจารณาที่ถูกต้อง จะเป็นฐานข้อมูลที่จะท าให้ที่ประชุมพิจารณาได้อย่างรอบคอบ ถูกต้อง และ
รวดเร็ว และการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ดี จะต้องกระชับ ชัดเจน และ            
ตรงประเด็น หากมีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หรือมติที่เกี่ยวข้อง จะต้องน าเสนอเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้วย 

 ข้อเสนอแนะ :  
1. งานเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ ควรจัดให้มีแนวทางให้กับผู้เสนอวาระการประชุมหรือ

ฝ่ายสนับสนุนข้อมูล ในเรื่องการจัดการประชุม และหลักการเขียนวาระการประชุม การจัดท า
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เอกสารประกอบวาระและรายงานการประชุม เพ่ือให้ข้อมูลที่น าเสนอต่อที่ประชุมเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย  

2. บุคลากรที่จะน าเสนอวาระการประชุม ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการน าเสนอต่อที่ชุมชน 
และควรคัดเลือกก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต้องอาศัยกลุ่มที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่
เหมาะสมและมีคุณสมบัติทางด้านการงานที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานนี้ควรเลือกบุคลากรที่เข้าใจ
หน่วยงานเป็นอย่างดี และต้องมีลักษณะเหมาะสมดังนี้ คือ เป็นบุคคลที่ดี จิตใจดี เปิดเผย และ
มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีต่องาน และได้รับการยอมรับจากคณะ ก็จะท า
ให้การท างานส าเร็จไปด้วยดี 

 

ขั้นตอนที่ 6 เสนอร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเรียบร้อยแล้ว จะต้องน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผน 
และน าไปสู่การอนุมัติการด าเนินงานตามแผนที่ได้อนุมัติ   

ขั้นตอน 6.1 การเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยงาน
ยุทธศาสตร์และแผน ด าเนินการให้คณบดี เป็นเสนอระเบียบวาระการประชุม ตามแบบฟอร์มการน าเสนอวาระ
การประชุมและเสนอต่อเลขานุการ ด้วยระบบการจัดการวาระการประชุม ของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (https://opd.rmutl.ac.th/psoffice/login/index)   เพ่ือก าหนดระเบียบวาระการประชุม ด้วย
รหัสเข้าระบบส่งวาระ CEO รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของคณะ  ทั้งนี้การเสนอระเบียบวารและการพิจารณาวาระ
การประชุม เป็นไปตามก าหนดของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
 

 
ภาพที่  19 แสดงตัวอย่างการน าเสนอวาระการประชุมและเสนอต่อเลขานุการ  
ด้วยระบบการจัดการวาระการประชุม ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

ครั้งที่ .........../25.......... 
วันที่ ......................... ณ .............................. 

---------------------------------------------------------- 
   1. หนว่ยงาน/ผู้เสนอเรื่อง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
   2. เรื่องที่เสนอ 
       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    เรื่องสืบเนื่อง    เรื่องพิจารณา 

2.1 ชื่อเรื่อง  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 25..........  
                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

 2.2 หลักการและเหตุผล 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 

 2.3 สาระส าคัญ 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 

2.4 ผลการด าเนินงาน 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 

   3. เอกสารประกอบการประชุม 
   มี  คือ...1.แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ..25......  
                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
                          2.ไฟล์การน าเสนอ  

  ไม่มี 
   4. ผู้เข้าร่วมชี้แจง (จ านวนไม่เกิน 1 คน) 
   มี  คือ  ................................................................   

 ไม่มี   
ลงชื่อ ......................................................... 

            (................................................) 
                                      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

      ผู้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม  
วันที่ .............. เดือน .................. พ.ศ. ...25............. 

 

ภาพที่ 20 ตัวอย่างแบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ขั้นตอน 6.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง ประกอบด้วย  
1. ไฟล์การน าเสนอ (power point) เป็นไฟล์การสรุปหัวข้อของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ที่จะใช้ในการการน าเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 10-15 นาที (ไฟล์การน าเสนอ
คณะกรรมการทบทวนแผนฯ อาจมีการมอบหมายให้เลขานุการ หรือผู้ช่ วยเลขานุการเป็นผู้จัดท าได้) และ      
ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์การน าเสนอให้ฝ่ายเลขานุการการประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณเ์ตรียมอุปกรณ์  

2. เอกสารเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ฉบับเต็ม) สามารถจัดพิมพ์เป็นเอกสาร หรือ
จัดพิมพ์เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.pdf) แนบกับระเบียบวาระการประชุมได้ 
 

 

 

ภาพที่ 21 แสดงตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
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ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
ภาพที่ 22 แสดงตัวอย่างเอกสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 (ฉบับเต็ม) 

 
 

 
ภาพที่ 23  แสดงตัวอย่างเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 (ฉบับเต็ม) 
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 ขั้นตอน 6.3 ติดตามรายงานการประชุม ของการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐาน และสามารถเก็บเป็นหลักฐานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้  ติดตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ว่าเห็นชอบ/อนุมัติ หรือมีข้อเสนอแนะแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างไร 
 

 
ภาพที่ 24 แสดงตัวอย่าง มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ภาพที่ 25 แสดงตัวอย่าง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

 

 
ภาพที่ 26 แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความการส่งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
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 ขั้นตอน 6.4 เมื่อมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแล้ว จึงสามารถถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปยังหน่วยงานในสังกัด  
 ปัญหำที่มักพบในขั้นตอน :  

1. ขาดการวางแผนและก าหนดการน าเสนอการบรรจุระเบียบวาระการประชุมต้องเสนอวาระ
ล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากการพิจารณาบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยจะมี
ก าหนดยื่นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า 2 สัปดาห์ มิเช่นนั้นการบรรจุวาระการประชุม
อาจไม่ทันก าหนดในครั้งนั้น ท าให้ต้องเลื่อนก าหนดการพิจารณาวาระไปเป็นครั้งต่อไป 

2. การเตรียมข้อมูลส าหรับการเสนออาจไม่ดีเท่าท่ีควร ซึ่งในการเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมัก
มีข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่มาของโครงการบางโครงการที่ผู้น าเสนออาจตอบข้อซักถามของ
ที่ประชุมได้ไม่ดี ไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่แท้จริง หรือไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ 

 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ :  
1. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กรรมการประจ าคณะ ในระหว่างการประชุมต้องระบุความต้องการ

หรือวัตถุประสงค์ที่เสนอแผนต่อที่ประชุมพิจารณา นั้นว่าเป็นเรื่องเพ่ือพิจารณาและใช้มติการ
ประชุมเพ่ือน าไปเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานหรือเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการในการอนุมัติ หรือให้ความเห็นในที่ประชุมฯ 

2. การท าเอกสารประกอบวาระ ผู้เสนอวาระการประชุมหรือฝ่ายสนับสนุนข้อมูล จะต้องศึกษา
รายละเอียดและสรุปความเป็นมาหรือเรื่องให้ชัดเจนและครอบคลุม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
พิจารณาที่ถูกต้อง จะเป็นฐานข้อมูลที่จะท าให้ที่ประชุมพิจารณาได้อย่างรอบคอบ ถูกต้อง และ
รวดเร็ว และการจัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ดี จะต้องกระชับ ชัดเจน และตรง
ประเด็น หากมีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หรือมติที่เกี่ยวข้อง จะต้องน าเสนอเป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้วย  

3. วางแผนและการเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไว้ล่วงหน้า  
 ข้อเสนอแนะ :  

1. ควรจัดให้มีคู่มือการน าเสนอวาระการประชุม ให้กับผู้เสนอวาระการประชุมหรือฝ่ายสนับสนุน
ข้อมูลจากส านักงานอธิการบดี ในเรื่องการจัดการประชุม และหลักการเขียนวาระการประชุม 
การจัดท าเอกสารประกอบวาระ และรายงานการประชุม  

2. ควรคัดเลือกบุคลากรที่จะน าเสนอวาระการประชุมในเรื่องการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ต้องอาศัยกลุ่มที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติทางด้านการงานที่
เอ้ืออ านวยต่อการท างาน ซึ่งควรเป็นบุคลากรที่เข้าใจหน่วยงาน เข้าใจขอบเขตงานเป็นอย่างดี มี
กรอบแนวความคิดท่ีดีต่อการท างาน (mind set) มองโลกในแง่ดี  มีความกระตือรือร้น และได้รับ
การยอมรบัจากคณะ จะท าให้การน าเสนอส าเร็จไปด้วยดี 

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ฉบับสมบูรณ์ 
 เมื่อการน าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผ่านการเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยแล้ว หากการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร มีความข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพ่ิมเติม คณะจะต้องน าข้อเสนอแนะ
ต่างๆ มาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แล้วจึงจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ฉบับสมบูรณ์ได ้
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 ซึ่งการปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนปฏิบัติการสามารถปรับได้ตามความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากร หรือสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผน และเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติ
การ สามารถด าเนินการได้ดังนี้  
  1. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรม ของโครงการต่างๆ อาจมีการปรับปรุง เพ่ิมเติม
หรือ ยกเลิกกิจกรรม แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่  
   1.1 การเพ่ิมเติมกิจกรรม  
   1.2 การยกเลิกกิจกรรม  
  2. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มี
ผลท าให้ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรืองบประมาณการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
   2.1 การยกเลิกโครงการ 
   2.2 การปรับปรุงโครงการ เช่น การเพ่ิมหรือลดเป้าหมาย การเพ่ิมหรือลด
งบประมาณ  
  3. การเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ โดยการขอเพ่ิมโครงการใหม่ การปรับและเปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติการ ด าเนินการดังนี้  
   3.1 หน่วยงานด าเนินการเสนอการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการแก่คณะกรรมการ
บริหารหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาดังนี้  
    1) การเพ่ิมเติมกิจกรรม หรือยกเลิกกิจกรรม 
    2) การยกเลิกโครงการ หรือการปรับปรุงโครงการที่มีผลท าให้วัตถุประสงค์
หรืองบประมาณการ ด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
    3) การขอบรรจุโครงการใหม่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ิมเติม 
   3.2. หน่วยงานที่ประสงค์จะเพ่ิมโครงการใหม่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน สามารถ ด าเนินการได้โดยให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มการเสนอ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารคณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ บรรจุโครงการใหม่เข้าในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 เมื่อการแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อย ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี               
ที่สอดคล้องกับนโยบาย รายงานการประชุมที่ได้รับอนุมัติ  เรียบร้อยแล้วจึง เสนอต่อคณบดี เพ่ือขออนุมัติ
จัดพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฉบับสมบูรณ์ ส าหรับส่งไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัด และจัดท าไฟล์
เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะ www.sat.rmutl.ac.th 
 

http://www.sat.rmutl.ac.th/
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ภาพที่ 27 แสดงการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านทางเว็ปไซต์ 
 

 
ภาพที่ 28 แสดงการเผยแพร่และช่องทางการดาว์นโหลดเอกสารแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านทางเว็ปไซต์ 
 

ปัญหำที่มักพบในขั้นตอน :  
1. การแก้ไขเอกสาร โครงการ กิจกรรม บางกิจกรรมผู้รับผิดชอบอาจใช้เวลาในปรับแก้ไข หรือไม่

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จึงท าให้ระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการล่าช้า  
2. การท าเอกสารที่แนบไม่มีความพร้อม หรือไม่ครบถ้วนในการจัดท าเอกสารแนบท้ายในการ

น าเสนอ และขออนุมัติ เช่น มติที่ประชุมที่น ามาประกอบ การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ
การจัดพิมพ์ในแต่ละปไีม่เหมือนกัน  
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3. จ านวนการจัดพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่  

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ :  
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้ชัดเจน เพ่ือเป็น

เครื่องมือในการติดตาม รวบรวม แก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนการจัดพิมพ์ 
หรือการน าเสนอ และต้องประสานงาน ติดตาม ข้อมูล อย่างรวดเร็ว  

2. ปัจจุบันการจัดพิมพ์เป็นเอกสารรูปเล่มจ านวนมากต้องเปลี่ยนวิธีการเผยแพร่เป็นการอัพโหลดเป็น
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแบ่งปัน (share) ให้กับบุคลากรทุกระดับสามารถดาว์นโหลด ได้หลาย
ช่องทาง สามารถน าไปใช้ได้สะดวกมากขึ้น และเป็นการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษด้วย 

ข้อเสนอแนะ :  
ควรมีการติดตาม เอกสารให้ครบถ้วน โดยท าการประสานงานผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจนถึงก าหนดการออก

เอกสารรับรองมติที่ประชุม เพ่ือใช้เป็นเอกสารแนบบันทึกข้อความ เอกสารแนบท้ายเล่มแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

 
ขั้นตอนที่ 8 กำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีสู่กำรปฏิบัติ 

เมื่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติ เสร็จสมบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบจาก    
รองคณบดีที่ก ากับงานด้านยุทธศาสตร์และแผน เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติ จะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  1. งานยุทธศาสตร์และแผน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จัดท าบันทึกข้อความจัดส่งเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัด เพ่ือให้รองคณบดีรับทราบการอนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และสามารถน าแผนไปถ่ายทอดให้บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
  2. เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจและแปลงแผนสู่การปฏิบัติทุกภาคส่วน งานยุทธศาสตร์และ
แผน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จึงต้องจัดการประชุมชี้แจง ค่าเป้าหมาย นโยบายการด าเนินงาน และ         
การติดตามประเมินผล  ดังนี้  

ขั้นตอนกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ 
1) สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการประชุมชี้แจง    

ท าความเข้าใจในกระบวนการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้าง
ความส าเร็จให้กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ลดความขัดแย้งในการท างาน  
จัดล าดับความส าคัญและเร่งด่วน ลดความผิดพลาดและความซ้ าซ้อน ช่วยให้การมอบหมายงานได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ  ใช้ก าหนดงบประมาณประจ าปี  และเพ่ือให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้ 

2) สร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
3) หน่วยงานย่อยจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกัน 

-จัดท าแผนแม่บทหรือแผนงานหลักในการพัฒนาที่มีความส าคัญและ
เกี่ยวพันกันหลายหน่วยงาน 

- จัดท าแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ 
4) สร้างระบบการติดตามประเมินผล ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ โดย 

    -  ก าหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมีเอกภาพ 
    -  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกัน 
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    -  สรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 
กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ  หมายถึง การด าเนินการทุกขั้นตอนเพ่ือให้นโยบายบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนไป
ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องก าหนดองค์กรหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน 

 ขั้นตอนกำรน ำแผนไปปฏิบตัิ  
           เมื่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้รับอนุมัติแล้วจึงน าไปปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผนนี้จัดเป็น
ขั้นตอนส าคัญที่สุดของการวางแผนเพราะว่าแผนเป็นเพียงข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสาร หากไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่
เกิดประโยชน์ขึ้น ในการปฏิบัติตามแผนจะเริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินการตาม
โครงการที่มีในแผนปฏิบัติการประจ าปีตามล าดับของโครงการก่อนหลัง 
            ก าหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามแผน เมื่อได้ศึกษางานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
แล้ว ผู้วางแผนงานจะสามารถคาดคะเนได้ว่าโครงการหนึ่งๆ ควรใช้ก าลังคนปฏิบัติงานกี่คน และแผนงาน
ดังกล่าวจะใช้เวลาเท่าใดในแต่ละแผน และควรใช้เวลาเท่าใดตลอดแผนงาน เพ่ือให้การอ่านแผนงานง่ายยิ่งขึ้น
ควรจัดท าเป็นตารางแสดงเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานแต่ละอย่างตลอดเวลา 
            การน าแผนไปปฏิบัติเป็นการบ่งบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ฉะนั้นเพ่ือให้
การปฏิบัติตามแผนและวัตถุประสงค์การด าเนินงานจะต้องค านึงถึงความประหยัดและให้ผลประโยชน์ที่
เหมาะสมโดยใช้ทรัพยากร คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับจัดสรรเพื่อการด าเนินงานอย่างแท้จริง 
            การปฏิบัติตามแผนจะเป็นการลงมือปฏิบัติตามโครงการ มีการมอบหมายงาน การจัดสรร
ทรัพยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

กำรลงมือปฏิบัติตำมแผนมีขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ส ำคัญดังนี้ 
1) ผู้ปฏิบัติตามแผนรับแผนที่ได้อนุมัติแล้วเพ่ือการด าเนินการ 
2) ผู้ปฏิบัติตามแผนจะต้องท าความเข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ ทางเทคนิคของแผน 
3) การท าความเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของแผนโดยเน้นถึงปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการ

เฉพาะด้านหรือเทคนิค แต่มุ่งเน้นไปทางด้านมนุษยสัมพันธ์และปฏิกิริยาของผู้
ปฏิบัติที่มีต่อแผน 

4) การก าหนดบทบาทของผู้ด าเนินการตามแผน 
5) การจัดเตรียมบุคคลผู้ปฏิบัติตามแผนและการก าหนดมอบหมายความรับผิดชอบ 
6) การเตรียมแผนด าเนินการหรือแผนปฏิบัติงาน 
7) การด าเนินการตามแผน ตามกระบวนการทุกข้ันตอนที่กล่าวมาจะเป็นการเตรียม

งานล่วงหน้าเพื่อด าเนินการตามแผนจึงมีลักษณะงานของการวางแผนปะปนอยู่
ด้วย 

8) การแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบถึงโครงการ 
9. การแปลความหมายของแผนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 
10) การชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมงาน 
11) การรวบรวมข้อมูลและตัวเลขที่เก่ียวข้องกับความก้าวหน้าของแผน 
12) การตรวจสอบและประเมินข้อมูลและตัวเลข 
13) การปรับปรุงแผนให้เหมาะสม 
14) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตั้งแต่ต้นจนถึงการสิ้นสุดของแผน 
ควำมส ำเร็จของกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
1) ความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน 
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2) การก าหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสร้างบริหารแผน         
มีความชัดเจน 

3) มีระบบการก ากับตรวจสอบและประเมินผลภายในองค์กร และมีการส่งเสริม       
ผู้ปฏิบัติในเชิงสร้างสรรค์ 

4) สมรรถนะองค์กรที่น าแผนสู่การปฏิบัติ มีความเข้มแข็งทั้งศักยภาพ ความสามารถ
และความพร้อม 

5) มีการสนับสนุนและมีความผูกพันของฝ่ายต่างๆ ทั้งระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบัติทางด้านการเมือง งบประมาณ และวิชาการ 

ปัญหำที่มักพบในขั้นตอน 
1. ด้วยพ้ืนที่การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากร 

นักศึกษา กระจายอยู่ใน 6 จังหวัด ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการเดินทางไปราชการเพ่ือร่วมประชุมเพ่ือ
รับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

2. บุคลากรของคณะยังขาดความรู้ ความตระหนักถึงความส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ที่มักเห็นเป็นเรื่องไกลตัว จะมีแต่ผู้รับผิดชอบโครงการเท่านั้นที่มีความกระตือรือร้นกับการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ที่ตนได้รับมอบหมาย  

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ : 
1. ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการเพ่ือ   

ให้งานที่ก าหนดไว้ในแผนบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารมีกลไกการถ่ายทอดแผนที่นอกจากการจัด
ประชุมสัมมนาแล้ว ยังถ่ายทอดแผนผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ที่คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์ทุกสาขา และผู้บริหารคณะ
จากทุกจังหวัด  ที่ต้องน าแผนไปปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทางหนึ่ง  

2. ผู้บริหารคณะ มีการด าเนินการในด้านการเตรียมบุคลากร งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ์     
ก่อนการชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน มีการให้ค าแนะน าปรึกษาหารือ มีการควบคุม    
การปฏิบัติงาน และเปิดรับการรายงานผลตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขทุกระยะของการปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอนที่ 9  กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 เมื่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้รับการอนุมัติ และถ่ายทอดไปยังหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ปฏิบัติราชการตามที่ก าหนดแล้ว  จึงต้องมีการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยวัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี 4 ประการ 
คือ  

1) เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลกับ
หน่วยงานย่อยและตอบข้อซักถามต่าง ๆ  

2) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ ระบบและกลไกการ ติดตามประเมินผล
ของคณะ  

3) เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการ
ประเมินผล ที่เหมาะสม  

4) เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะผลผลิต 
(output) ผลลัพธ์ (outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของคณะ 
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วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ด ำเนินกำรใน 4 ลักษณะ คือ  

1) ติดตามเอกสารรายงาน และหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม       
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เอกสาร 
หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ เช่น รายงานการประชุม ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน รายงานผลการด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ์ ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)  

2) ท าการประสานงานและสอบถาม สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของคณะพ้ืนที่ ฝ่ายง่ายต่างๆ  

3) สังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส านักงานคณบดี คณะพ้ืนที่ สาขา 
และหลักสูตร เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก การเก็บรักษาและ
ดูแลเอกสาร/ข้อมูล การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง ระบบฐานข้อมูล ความถูกต้อง รวมทั้งแบบฟอร์มและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ให้ข้อมูล ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาของ
สถานการณ์ใช้งบประมาณ แหล่งงบประมาณ และสถานะปัจจุบันได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้  

4) ความคิดเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (expert Panel) ในการประชุม สัมมนา หรือจากการรับ
ฟังการรายงานผล เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการระดับแผนงาน (project manager) เป็นต้น 

 
ขั้นตอนที่ 9.1  จากแผนปฎิบัติราชการประจ าปี แผนงาน /โครงการ จะก าหนดระยะเวลาการ

ด าเนินงาน ก าหนดการแล้วเสร็จโครงการ โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้ก าหนดเวลาในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน เป็นไตรมาส ซึ่งใน 1 ปีงบประมาณ จะแบ่งเป็น 4 ไตรมาส คือ  

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) 
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)  

การจัดท าแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
ค าอธิบายค่าเป้าหมายและการประเมินความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 9.2 การจัดท าสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี       
ต่อมหาวิทยาลัย  
  เมื่อการสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว การด าเนินโครงการต่างๆ การเบิกจ่ายงบประมาณของปีนั้น 
จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 และหากโครงการหรือการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ อาจมีการขออนุมัติเพ่ือ   
ขอกันงบประมาณเงินเหลื่อมปี ส าหรับการด าเนินโครงการที่ค้าง ให้แล้วเสร็จ ของแต่ละหมวดงบประมาณ   
โดยการอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ คือ อธิการบดี  
  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ต่อมหาวิทยาลัย จะเป็นการรวบรวมผลงาน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค        
ที่ส่งเสริม หรือมีผลกระทบกับแผนการด าเนินงาน กระทบต่อผลสัมฤทธิ์โครงการ โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทาง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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ประจ าปี โดยอาศัยข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตลอดจนข้อมูลประกอบที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) และสถานการณ์ภายนอกอ่ืนๆ เป็นต้น  
  มีจัดการประชุมหารือระดมความคิดเห็น และน าผลการติดตาม ผลการด าเนินงานในรอบปี 
มาจัดท าเป็นรายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อผู้บริหารระดับสูง แล้วจึงน าเสนอระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแผนในปีถัดไป 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแผนงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ณ  ไตรมาส ....  (....................................) 

ล ำ
ดับ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

(ในแผนงำน) 
 งบประมำณ  

ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร   

เบิกจ่ำย  
 คงเหลือ

กำร
ด ำเนินงำน  

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร  ขออนุมัติ

โครงกำร  
 ระหว่ำง

ด ำเนินงำน  
 จัดซื้อ
จัดจ้ำง  

 อยู่
ระหว่ำง

เคลียร์เงิน  

 โครงกำร
แล้วเสร็จ  

 1 โครงกำรหลัก..............  (รหัสโครงกำร x-xxx-xx-xx)   
1.1 โครงการ .............          
1.2 โครงการ .............          
1.3 โครงการ .............          

 2 โครงกำรหลัก.............  (รหัสโครงกำร x-xxx-xx-xx) 
2.1 โครงการ .............          
2.2 โครงการ .............          
2.3 โครงการ .............          

3  โครงกำรหลัก..............  (รหัสโครงกำร x-xxx-xx-xx)  
3.1 โครงการ .............          
3.2 โครงการ .............          
3.3 โครงการ .............          

ผู้รายงาน .......................................... 
วันที่ .................................................. 

 

ภาพที่ 29 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 

ยุทธศำสตร์/ กลยุทธ์/ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำหมำย 

ปี 2563 
ผลเป้ำหมำย 

ปี 2563 
ร้อยละ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 …………………………………………………………………………………………………………………..................…… 
เป้าประสงค์ ………………………………………………………………………………………………………………………............................…. 
ตัวช้ีวัดที่ .........................       
ตัวช้ีวัดที่ .........................       
กลยุทธ์ที่ 1.1 …………………………………………………………………………………………………………………………............…… 
วัตถุประสงค์ …………………………………………………………………………………………………………………………....................…… 
ตัวช้ีวัดที่ .........................       
ตัวช้ีวัดที่ .........................       

ภาพที่ 30 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
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ปัญหำที่มักพบในขั้นตอน :  
1. ผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมีภาระงานมาก ไม่สามารถรายงานได้ทัน

ตามก าหนดเวลา ท าให้ผลการติดตามรายงานล่าช้ากว่าก าหนด 
2. บุคลากรขาดความไม่เข้าใจหลักการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งตัวชี้วัดมีความละเอียดสูง 

ท าให้ไม่เข้าใจความหมายตัวชี้วัดว่าต้องการวัด หรือประเมินอะไร  ด้วยวิธีเก็บตัวชี้วัดอย่างไร    
จึงท าให้ผลการด าเนินงานคลาดเคลื่อน และมักไม่มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงรายงาน  

3. การน าเสนอรายผลการด าเนินงานจากการติดตามผลการด าเนินงานในรอบไตรมาส มักไม่ส าเร็จ
ตามท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากมีการขอเลื่อนก าหนดการส่ง และได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ : 
1. มีการก าหนดแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้

ผู้รายงาน รายงานข้อมูลครบถ้วนตามความคาดหวังของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. ผู้ปฎิบัติงานติดตามประเมินผล ต้องสรุปภาพรวมการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

และแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มการด าเนินการส าเร็จและกลุ่มที่ไม่ได้รับรายงานฯ  
ข้อเสนอแนะ : 
1. เพ่ิมช่องทางการรายงานผลการด าเนินงาน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้สร้าง

แบบฟอร์มการรายงานที่สามารถเพ่ิมเติม แก้ไข บันทึก จากระบบอินเตอร์เนต เช่น การกรอก
ข้อมูลด้วย Google Form การอัพโหลดไฟล์ผ่าน Google Drive หรือ One Drive เป็นต้น ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ  และลดระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล 
 

3. สรุปปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพือ่กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 

             จากประสบการณ์ ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร พบว่าปัญหาและอุปสรรคการของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีดังต่อไปนี้ 
  1. ยังขาดการทบทวนการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ มาใช้
ในการตัดสินใจ เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดมักจะส่งข้อมูลการรายงานผลล่าช้าไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ท าให้  
ไม่สามารถประมวลผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะได้ทันเวลา  
  2. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขาดความสนใจในการศึกษารายละเอียดจากคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยคิดว่าการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายยุทธศาสตร์และ
แผนเป็นครั้งๆ จะสามารถตอบข้อสงสัยได้ง่ายกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าการศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารคู่มือ
และแนวทาง เป็นต้น  

 แนวทำงแก้ไขและพัฒนำ 
  1.การทบทวนการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ  และ           
ค่าเป้าหมาย ในปีที่ผ่านมา เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงส าหรับการก าหนดเป้าหมาย        
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จและค่าเป้าหมาย ในปีถัดไป 

2. ควรมีการพัฒนาระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี       
ให้สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจในการทบทวนการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จและค่าเป้าหมาย ในปีที่ผ่านมา ให้มีข้อมูลในเชิงสารสนเทศเพ่ือให้การตัดสินใจได้ทันต่อสถานการณ ์
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   3. สร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรงานยุทธศาสตร์และแผนให้รู้ถึงบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อาจใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ อยู่ตลอดเวลาเพ่ือน ามาใช้       
พัฒนางาน และต้องสามารถท างานในเชิงรุกได้มากขึ้น 

4. มีการสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์ และการตัดสินใจ ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้บุคคลากรที่ปฏิบัติงานได้ศึกษาบนเว็ปไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

5. มีการจัดท า/รวบรวมค าถามที่พบบ่อย เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถศึกษา  และ
เข้าใจถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี  

6. สร้างความตระหนักให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งงานตามเวลาที่ก าหนดได้ 

7. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการจัดท าและติดตาม
ประเมินผลการด า เนิ นงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี  เ พ่ือช่วยให้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เหมาะสม
กับเวลา 

ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน 
  1. ในทุกๆปี ควรจัดประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ระหว่างบุคลากร
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน่วยงานกองนโยบายและแผน กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของ
หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนแนวปฏิบัติ รวมถึงรับทราบปัญหาและ       
แนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงาน    
ด้านนโยบายและแผนระหว่างหน่วยงานด้วย 
  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน   
ด้านยุทธศาสตร์และแผน ได้รับการฝึกอบรม อาทิเช่น ในเรื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว แม่นย า คล่องตัว และเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์และแผน ได้ศึกษาดูงานด้านยุทธศาสตร์และแผนจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ท าให้
เห็นถึงเทคนิค รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน สามารถน าองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
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