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กองแผนงานฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการปฏิบัติงานของกองแผนงาน เพ่ือให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองแผนงาน และตอบสนองต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ 
ผลส าเร็จต่อไป 
 
 
 
 

กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ค าน า 



 

 

กองแผนงาน มสธ. 
Planning Division STOU 

 
 

หน้า 
บทที่ 1 บทน า 1 
    1.1 ความเป็นมา 1 
 

บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองแผนงาน 2 
    2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 2 
    2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 5 
 

บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 8 
    3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 8 
    3.2 พันธกิจ (Mission) 8 
    3.3 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 8 
    3.4 แผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 



 

1 

กองแผนงาน มสธ. 
Planning Division STOU 

 

 
 

 

1.1 ความเป็นมา 
  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เห็นถึงความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาและเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการวางแผน งบประมาณ  
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การติดตามประเมินผล การพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน  
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการภายในของกองแผนงานให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของกองแผนงาน และตอบสนองต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จ จึงจัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองแผนงานฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานและการพัฒนา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
กองแผนงานให้เป็นปัจจุบันต่อไป 
 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เป็นการทบทวน วิเคราะห์ 
และจัดท าขึ้นโดยคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรจากแต่ละงาน 
โดยแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน ประกอบด้วย 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองแผนงาน  
  1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
  1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 2. แผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน 
   2.1 วิสัยทัศน์ 
  2.2 พันธกิจ 
   2.3 วัฒนธรรมองค์กร 
   2.4 แผนยุทธศาสตร์  
   - ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
   - ตัวชี้วัด 
   - ค่าเป้าหมาย 
   - กลยุทธ์ 
   - แผนงาน/โครงการส าคัญและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    - ผู้รับผิดชอบ 
 
 

บทท่ี 1  
บทน า 
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 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองแผนงาน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนากองแผนงาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis และการ
จัดท ากลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากตัวแทนของแต่ละงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของกองแผนงาน ซ่ึงในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของ
กองแผนงาน ดังนี้ 

  2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) 
ของหน่วยงาน โดยจ าแนกตามหลักการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 7’s McKinsey สามารถสรุปไดด้ังนี้ 

7S Model จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
โครงสร้าง 
(Structure) 

S1.เป็นโครงสรา้งองค์กรตามพระราชกฤษฎีกา  
ในวันที่ 15 มีนาคม 2522  โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลม่ที่ 39 ตอนที่ 39 วันที่ 22 
มีนาคม 2522 
S2 สถานท่ีตั้งส านักงานมีความเหมาะสมเป็น
ส่วนตัว ไมไ่ด้ใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  
S3 มีการปรับโครงสร้าง และระบบงานให้
สอดคล้องกับภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหาร (ฝ่ายแผนงาน) ในแต่ละยุคสมยัของ
การเปลีย่นแปลงคณะผู้บริหารฯ อยู่เสมอ  

W1 การแบ่งงานไม่เหมาะสมกับภาระงานท่ีเพิ่ม
ในปัจจุบัน ท าให้การก ากับดูแลไมท่ั่วถึง และเป็น
ลักษณะของโครงสรา้งเป็นแบบแนวดิ่ง ท าให้การ
เชื่อมโยงระหว่างงานขาดการบูรณาการ  
W2 การท างานใช้ลักษณะของการประสานงาน 
ไม่มีการบูรณาการ 
W3 โครงสร้างการบรหิารและจดัการไม่
ครอบคลมุภารกจิใหม่หรือภารกิจที่เพ่ิมขึ้น จึงไม่
สามารถรองรับภารกิจในภาพรวมได้อย่าง
เหมาะสม  
W4 ปัจจุบันโครงสร้างและระบบงานที่เป็น
ทางการมีภาระงานเดมิ / งานใหมท่ี่เพ่ิมขึ้นมี
บุคลากรในแตล่ะงานมากข้ึน ส่งผลให้การก ากับ
ดูแลอาจไม่ทั่วถึง /  ท างานไม่ทันความต้องการ
ของผู้บริหาร  
W5 โครงสร้างฯ ไมส่ามารถรองรบัการเติบโตของ
บุคลากรส่งผลให้ท่ีผ่านมา สูญเสียบุคลากร
จ านวนหนึ่งไปสอบเป็นหัวหน้างานท่ีหน่วยงานอ่ืน  

ระบบ (System) S4 มีกระบวนการท างานท่ีเป็น Function และ 
Cross Function  
S5 มีข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อใช้
สนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านการบริหารและ
การตัดสินใจ 

W6 ระบบสารสนเทศท่ีมีในปัจจุบนัไม่ครอบคลุม
ทุกงาน ยังไม่ Real-time และเบด็เสร็จที่เดยีว 
(ขาดฐานข้อมูลกลาง) กระจายอยูแ่ต่ละงานท่ีเป็น
เจ้าของข้อมูล การใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการ
ข้อมูลในแต่ละครั้ง 

บทท่ี 2  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองแผนงาน 
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7S Model จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
S6 มีการท างานมลีักษณะการท างานแบบมี
ส่วนร่วม ท างานเป็นทีม  
S7  มีการท างานอย่างเป็นระบบในงาน 
Function, OSM เช่น การก าหนดปฏิทินการ
ท างานในแต่ละงาน การก าหนดภาระงานและ
ขั้นตอนการท างาน ระยะเวลาด าเนินการ การ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบ  
S8 มีการจัดท าค ารับรองฯ รายบุคคล เป็น
กระบวนการหนึ่งในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

W7 ขาดการก าหนดมาตรฐานการใช้บริการของ
ภารกิจ  

 

 

รูปแบบ/ลักษณะ
การปฏิบัติงาน 
(Style) 

S9 ยึดหลักการที่ถูกต้อง และแม่นย า 

 

W8 ท างานตามสั่ง ขาดความต่อเนื่อง  
W9 ล่าช้า ไม่ทันเวลา 
W10 ไม่ยืดหยุ่น ผู้บรหิารบางคนอาจไม่ชอบ  
W11 การแลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็น การ
แสดงความคดิริเริ่มสร้างสรรค์มีนอ้ย  
W12 ขาดการท างานเชิงรุก 
W13 การท างานแบบ Cross Function หรือ 
การท างานท่ีต้องอาศัยข้อมูล/ ความช่วยเหลือ
จากหน่วยอื่นภายในกองแผนงาน ยังมีลักษณะ
เป็นทางการ  

บุคลากร (Staff) S10 บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท อดทน 
พร้อมเรียนรู้และปรับตัวต่อสิ่งใหม ่
S11 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมี
การเรยีนรู้ร่วมกัน สามารถปฏิบตังิานทดแทน
กันได ้
S12 บุคลากรสามารถปฏบิัติงานภายใต้สภาวะ
กดดันจากภายนอก  
S13 บุคลากรมีมนุษยส์ัมพันธ์ และมีจิตบริการ
ที่ดี  
S14  มีปริมาณเพียงพอต่อการปฏบิัติงานเป็น
ส่วนใหญ่  
 
 

W14 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ท่ียังมี

ทักษะการวิเคราะห์และตดิตามประเมินผลมีน้อย 

W15 การท างานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ท าให้

เกิดการสะสมงาน ส่งผลกระทบตอ่งานช้ินอ่ืน 

W16 ความละเอยีดรอบคอบ การตรวจสอบ และ

การสังเกตของบุคลากรมีน้อย 

W17 บุคลากรเข้าออกบ่อยท าให้เกิดปัญหาภาระ

งานท่ีไม่ต่อเนื่อง 

W18 บุคลากรที่รับผิดชอบงานประจ าและ

ต่อเนื่องในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท า

สารสนเทศต่าง ๆ และให้ค าปรึกษาแนะน ากับ

หน่วยงาน ยังมีสถานะเป็นลูกจ้างประจ า (ปวส.) 

และลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (ปรญิญาตรี)  
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7S Model จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
W19 ความละเอยีดรอบคอบ การตรวจสอบ และ

การสังเกตของบุคลากรมีน้อย  

W20 บุคลากรมโีอกาสในการพัฒนาตนเองน้อย 

เนื่องจากปริมาณงานท่ีมาก และเป็นงานเร่งด่วน 

ท าให้ไม่ได้รับการส่งเสรมิการพัฒนาสมรรถนะ

ตามสายงาน  

W21 การบริหารงานบคุคลของกองแผนงานใน
ภาพรวมยังไม่เป็นระบบ อัตราก าลังการสืบทอด
ต าแหน่ง ความก้าวหน้าเป็นเรื่องของแต่ละงาน 
แต่ละบคุคล และรอกองการเจ้าหน้าท่ี  
W22 โครงสร้างบุคลากรภายในงานส่วนหนึ่งเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน วุฒิ ปวส. ส่งให้บุคลากร
เข้าออกบ่อยท าให้เกิดปัญหาภาระงานท่ีไม่
ต่อเนื่อง และเกิดการสะสมงาน สง่ผลกระทบต่อ
งานช้ินอ่ืน  

ทักษะ (Skill) S15 มีความช านาญในงานท่ีปฏิบัติ W23 ไม่ได้รับการพัฒนาให้ความรูเ้ฉพาะทาง
อย่างต่อเนื่อง   
W24 ทักษะความช านาญในลักษณะงานท่ีเป็นเชิง
บูรณาการความรู้จากหลายงานเข้าด้วยกัน ยังมี
น้อย ซึ่งเนื้องานในอนาคตจะมีลักษณะงานแบบนี้
มากขึ้น  
W25 ทักษะ ความช านาญในการมองภาพองค์
รวมยังมีน้อย ไม่สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างงานได้ หรือท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลไม่
เป็นระบบ  
W26 ทักษะการคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ ส่วนใหญ่ยัง
มีไมม่าก 
W27 ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/การใฝรู่้ด้วย
ตนเองยังมีน้อย ซึ่งเป็นคุณสมบตัขิองบุคลากรใน
สถาบันการศึกษาทางไกลควรมี  
W28 บุคลากรยั งขาดทักษะ ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ  
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7S Model จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
(Strategy) 

S16 มีการก าหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
กองแผนงาน เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงาน
และพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตอบสนองต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

W29 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ ไม่
เป็นไปตามแผน ขาดความต่อเนื่อง  

ค่านิยมร่วม 
(Shared Values) 

S17 มีความชัดเจน สรา้งสรรค์ ทันต่อ
สถานการณ์ มุ่งเน้นผลงาน 

W30 ความร่วมมือในการด าเนินงานภาพรวม  ยัง
มีลักษณะใครรับผิดชอบอะไรก็ท าไป  
W31 บุคลากรรุ่นใหม่มีความผูกพันต่อองค์กรยังมี
น้อย  
W32 ความตระหนักในการดูแลความรับผดิชอบ
ของส่วนกลางของกองแผนงานร่วมกันยังมีน้อย  

 

 2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม 
(Threat) ของหน่วยงาน โดยจ าแนกตามหลักการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST สามารถสรุปได้ดังนี้ 

PEST โอกาส (Opportunity : O) ภาวะคุกคาม (Threat : T) 
นโยบาย/การเมือง 
และกฎหมาย 
(Political) 

O1 มีแผนยุทธศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
การปฏิบัติงานภายนอก ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
O2 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เป็นโอกาสในการพัฒนา
บุคลากรใหส้อดคล้องสมรรถนะความต้องการ
ขององค์กร   
O3 คณะกรรมการของสภามหาวทิยาลัยมี
นโยบายการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

T1 นโยบายการบรหิารมหาวิทยาลัยไม่ต่อเนื่อง มี
การเปลีย่นแปลง ตามวาระของผูบ้ริหาร ส่งผลให้
ไม่สามารถวางอัตราก าลังรองรับภาระงานท่ี
ปรับเปลีย่นได้ทัน บุคลากรที่มีอยูต่้องปรับตัวต่อ
การเรยีนรู้ภารกิจใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายของ
ผู้บริหาร ในขณะที่ภารกิจเดิมยังไม่มีทักษะความ
เชี่ยวชาญดีพอ 
T2 การเปลี่ยนรัฐบาล, การเปลี่ยนกระทรวง 
ส่งผลให้งานบางส่วนท่ีเป็นงานเชิงนโยบายอาจ
ต้องชะลอ เพื่อสังเกตการณ์และรอดูความชัดเจน
จากเรื่องดังกล่าว  
T3 การปรับเปลีย่นกฎ ระเบียบ ตามคณะปฎริูปฯ 
และจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้
งานเดิมที่ท ามีข้อจ ากัดมากขึ้น และงานใหม่ที่ต้อง
วิเคราะหซ์ับซ้อนมากข้ึน  
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PEST โอกาส (Opportunity : O) ภาวะคุกคาม (Threat : T) 
เศรษฐกิจ 
(Economics) 

O4 มีระเบยีบงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยั และคณะกรรมการบริหารเงิน
รายได้และทรัพยส์ินมีผูเ้ชี่ยวชาญในการ
กลั่นกรอง ก ากับดูแล ดา้นการเงินและ
งบประมาณของมหาวิทยาลยั 
O5 เป็นโอกาสในการน าแนวคิดการจัดท า
กรอบวงเงิน มาใช้เป็นกรอบให้หน่วยงานจัดท า
ข้อเสนองบประมาณเบื้องต้นตามกรอบท่ีกอง
แผนงานเสนอ  

T4 ภาครัฐมีแนวโน้มในการไม่สนบัสนุน
งบประมาณบางรายการให้กับมหาวิทยาลัยอย่าง
ชัดเจน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบลงทุนค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  
T5 แนวโน้มรายรับ รายจ่าย ของมหาวิทยาลยั
ลดลง ตลอดจนการปรับระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัใหม่ ส่งผลให้กระบวนการจัดท าแผน
และงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยยาก
มากขึ้น  

สังคม ความเชื่อ 
วัฒนธรรม 
(Social) 

O6 มีเครือข่ายการวางแผนอุดมศกึษาที่ให้
ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ 
การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
 O7 การเป็นสมาชิกเครือข่ายระดบัอุดมศึกษา 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการท างานระหว่าง
หน่วยงาน 
O8 สังคมสุขภาพ (Work-life Balance) ท าให้
มีความสนใจต่อการรักษาสุขภาพของบุคลากร
ของกองแผนงานมากข้ึน เพื่อให้มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง และสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
O9 ผู้บริหาร หน่วยงาน ให้ความเช่ือมั่นต่อการ
ท างานของกองแผนงาน จึงมีโอกาสไดร้ับ
มอบหมายงานท่ีส าคัญ รวมถึงให้การสนับสนุน
ด้านคน งบประมาณ เครื่องมือ/อปุกรณ์ในการ
ท างาน เพื่อให้มีพร้อมต่อการด าเนินงานอยู่
เสมอ  

T6 หน่วยงานมีความคาดหวังต่อการวิเคราะห์
งานของกองแผนงานสูง 
T7 นโยบายและหน่วยงานสามารถด าเนินการเชิง
ยุทธศาสตร์ได้ โดยไมต่้องพึ่งพากองแผนงาน  
T8 การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ มีผู้อยูใ่นวัยเกษียณ
เพิ่มขึ้น หากไมจ่ัดท าแผนอตัราก าลังของกอง 
หรือแผนสืบทอดต าแหน่ง ไว้ ส่งผลต่อ
กระบวนการสรรหา หรือการพัฒนาบุคลากรให้
ทัน และสามารถปฏบิัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  
T9 ความเชือ่มั่นส่งผลต่อการมอบหมายงานท่ี
เพิ่มขึ้น ทั้งที่ใช่หรือไม่ใช่ บทบาทภาระของกอง
แผนงาน (เกิดการโยนงาน ไมม่ีใครท า กอง
แผนงานเป็นคนท า) 
T10 ความคาดหวัง และต้องการงานท่ีรวดเร็ว 
สร้างกดดันในการท างาน เพราะบางครั้งผู้บริหาร
ไม่ชัดเจน / หน่วยงานให้ข้อมูลไมค่รบถ้วน ท า
ใหผ้ลงานท่ีออกไปทั้งที่ให้ข้อสังเกต หรือ 
เสนอแนะไปแล้ว เมื่อเกิดปญัหา หรือหน่วยงาน
ปฏิบัติไม่ได้กองแผนงาน กลายเปน็จ าเลยใน
หลาย ๆ เรื่อง 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

O10 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความส าคญักับ
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ, การน า ICT มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
และท าให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหารมีความเปน็ไปได้ท่ีจะ
ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบทีส่มบูรณ ์

T11 ระบบโครงข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ยังขาดความเสถียร ท าใหส้่งผลต่อ
ระบบปฏิบตัิการต่าง ๆ บ่อยครั้ง  
T12 ระบบฐานข้อมลูหลักของมหาวิทยาลัยยังไม่
สามารถเชื่อมโยงกันได้ ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน  
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PEST โอกาส (Opportunity : O) ภาวะคุกคาม (Threat : T) 
O11 ผู้บริหารกองแผนงานให้ความส าคญักับ
การพัฒนาและให้ความส าคัญกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิัติงาน  
O12 ระบบเทคโนโลยเีปลี่ยนแปลง เป็นโอกาส
ให้บุคลากรเกิดการพัฒนาระบบการท างาน  
O13 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ในการพัฒนาการท างานให้มีประสทิธิภาพมาก
ขึ้น เช่น การพัฒนาระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูลกลางของกองแผนงานฯ , ระบบ e-
Education, ระบบติดตามแผนและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ, ระบบ e-KPI บุคลากรกอง
แผนงาน, การใช้ระบบ Google From ใน
ระบบสารบรรณภายใน, การขอข้อมูลภายใน 
เป็นต้น 
O14 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ในการสนับสนุนมาตรการประหยดัของ
มหาวิทยาลยั เช่น การใช้ QR Code , Google 
From เพื่อลดการใช้กระดาษ และสนับสนุน
การจัดประชุม  
O15 การน า Social Media (Line) มาใช้ใน
การสื่อสารทั้งภายในงาน และ Cross 
Function หรือ นอกกองแผนงาน ท าให้การ
ท างานมีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น  

T13 การได้รับข้อมลูจากส่วนงานไม่สมบรูณ์ และ
ล่าช้าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
T14 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีท าให้การ
ท างานสะดวก รวดเร็ว แต่ความรอบคอบในการ
ท างาน ความรอบคอบในการสื่อสาร ลดลง  
T15 หากผู้ใช้ไมเ่ข้าใจในระบบฯ ที่พัฒนา การ
ท างานแทนท่ีจะรวดเร็ว แต่กลับลา่ช้ามากขึ้น  
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  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในบทที่ 2 พบว่า จากสภาพแวดล้อมภายนอก
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ต่อการพัฒนากองแผนงานใน
ระยะ 5 ปี ข้างหน้า และด้วยขีดสมรรถนะจากการประเมินตนเองด้วยการพิจารณาจากการวิเคราะห์สภาพ
ภายในที่มีทั้งจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ในแต่ละด้าน น าไปสู่การทบทวนวิสัยทัศน์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) ให้มีความชัดเจน รวมถึงการก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ตลอดจนกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่สามารถผลักดัน
เป้าหมายส าคัญให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  และสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของกองแผนงาน  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
  เชี่ยวชาญ สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านนโยบายและแผน 
 
 
  1. พัฒนาการวางแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผล 
  2. พัฒนางบประมาณและบริหารต้นทุน 
 3. พัฒนาโครงสร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัย 
 4. พัฒนาสารสนเทศด้านการวางแผน 
 5. สนับสนุนการบริหารจัดการ 
 

 
 

C = Clear  หมายถึง  มีความชัดเจน 
 C = Creative  หมายถึง  มีความริ่เริ่มสร้างสรรค์ 
 I = Immediately  หมายถึง ทันต่อสถานการณ์ 
 R = Result base หมายถึง มุ่งเน้นผลงาน 
 

“CCIR : ชัดเจน สร้างสรรค์ ทันต่อสถานการณ์ มุ่งเน้นผลงาน” 
 
   
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

บทท่ี 3  
แผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

3.3 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
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พันธกิจที่ 1 พัฒนาการวางแผน บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์  
กองแผนงาน 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ  
 

กลยุทธ ์

แผน/แผนงาน/โครงการ
ส าคัญตามยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Output/Outcome) 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 
ของโครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 
1 พัฒนาระบบแผน
ของมหาวิทยาลัยไปสู่
การบริหารจัดการที่ดี 

               

1.1 เพื่อจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 

1.1-1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย ระยะ 
20 ปี 

ระดับ - มีกรอบ
แผนฯ 

เสนอ 
(ร่ำง) 

ต่อสภำ
ฯ 

ประ 
กำศใช้
แผนฯ 

- - จัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 

1. โครงการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มสธ. 20 ปี - งำนวำงผัง
แม่บท ตัวชี้วัดความส าเร็จ 61 62 63 64 65 

- ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย ระยะ 20 ปี 

- มีกรอบ
แผนฯ 

เสนอ 
(ร่ำง) 

ต่อสภำ
ฯ 

ประ 
กำศใช้
แผนฯ 

- 

      

1.2 มีกำรวำงแผนท่ี
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ 

1.2-1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำระบบกำรวำง
แผนกำรจัด
กำรศึกษำ  
(e-education 
Target) 

ระดับ - 1. 
จัดท ำ 
TOR 
2. 

พัฒนำ
ระบบฯ 
ระยะท่ี 

1 

พัฒนำ
ระบบ 
ระยะท่ี 

2 

ใช้งำน
ระบบฯ 

- - เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรจัดท ำเป้ำหมำย
ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำใน
แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี โดยเน้น
กำรมีส่วนร่วมจำก
สำขำวิชำและ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. โครงการพัฒนาระบบการวางแผนการจัดการศึกษา - วำงผัง
แม่บท/ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 61 62 63 64 65 
- ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำระบบกำรวำง
แผนกำรจัดกำรศึกษำ  
(e-education Target) 

- 1. จัดท ำ 
TOR 

2. พัฒนำ
ระบบฯ 

ระยะท่ี 1 

พัฒนำ
ระบบ 
ระยะท่ี 

2 

ใช้งำน
ระบบฯ 

- 

แผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
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กองแผนงาน มสธ. 
Planning Division STOU 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์  
กองแผนงาน 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ  
 

กลยุทธ ์

แผน/แผนงาน/โครงการ
ส าคัญตามยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Output/Outcome) 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 
ของโครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
2 พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภายใน 

               

2.1 เพื่อปรับปรุง
ระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายในของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ความน่าเชื่อถือและได้
มาตรฐานทั่วทั้งองค์กร 

2.1-1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำปรับปรุง
กระบวนงำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุม
ภำยใน 
 

ระดับ - - ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

- มีกำรปรับรูปแบบ
ของกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในของ
มหำวิทยำลัย 

3. โครงการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - งำนวำงผัง
แม่บท ตัวชี้วัดความส าเร็จ 61 62 63 64 65 

- ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำปรับปรุง
กระบวนงำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 = มีกำรทบทวน/
ปรับปรุงคณะกรรมกำรฯ 
หรือโครงสร้ำงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับ 
พรบ.กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 
2562 
ระดับ 2 = มีกำรทบทวน/
ปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ ให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
 

- - ระดับ 3 ระดับ 
4 

ระดับ 
5 
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กองแผนงาน มสธ. 
Planning Division STOU 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์  
กองแผนงาน 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ  
 

กลยุทธ ์

แผน/แผนงาน/โครงการ
ส าคัญตามยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Output/Outcome) 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 
ของโครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

         ระดับ 3 = มี
กระบวนกำรพัฒนำควำมรู้
แก่บุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ
และมีกระบวนกำรถ่ำยทอด
แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ  
ของมหำวิทยำลัยสู่กำร
ปฏิบัติประจ ำปี 
ระดับ 4 = ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยงฯ ของ
หน่วยงำนท่ีเชื่อมโยงกับ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ 
ของมหำวิทยำลัย 
ระดับ 5 = ร้อยละ 100 
ของหน่วยงำนมีกำรจัดท ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ 
ของหน่วยงำนท่ีเชื่อมโยง
กับแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ 
ของมหำวิทยำลัย 
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กองแผนงาน มสธ. 
Planning Division STOU 

พันธกิจที่ 2 พัฒนางบประมาณและบริหารต้นทุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์  
กองแผนงาน 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ  
 

กลยุทธ ์

แผน/แผนงาน/โครงการ
ส าคัญตามยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Output/Outcome) 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 
ของโครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 
3 การใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศในการ
บริหารแผนและ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

               

3.1 มีระบบกำร
รำยงำนกำรปฏิบัติงำน
และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของ
หน่วยงำน 

3.1-1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำโปรแกรมกำร
รำยงำนกำร
ด ำเนินงำนและกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำน 

ระบบ - จัดท ำ 
TOR 

พัฒนำ
ระบบฯ 
ระยะท่ี 

1 

พัฒนำ
ระบบฯ 
ระยะท่ี 

2 

ใช้งำน
ระบบฯ 

- เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ 

4. โครงการพัฒนาระบบการรายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน 

 
 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 61 62 63 64 65 

- ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำโปรแกรมกำร
รำยงำนกำรด ำเนินงำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
หน่วยงำน 

- จัดท ำ 
TOR 

พัฒนำ
ระบบฯ 
ระยะท่ี 

1 

พัฒนำ
ระบบฯ 
ระยะท่ี 

2 

ใช้งำน
ระบบฯ 
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กองแผนงาน มสธ. 
Planning Division STOU 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาสารสนเทศดา้นการวางแผน 
ประเด็นยุทธศาสตร์/

เป้าประสงค์  
กองแผนงาน 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ  
 

กลยุทธ ์

แผน/แผนงาน/โครงการ
ส าคัญตามยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Output/Outcome) 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 
ของโครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 
4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหาร
จัดการ เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

               

4.1 มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีมี
มำตรฐำนและทันสมัย 
ส ำหรับใช้ในกำรบริหำร
เพื่อกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร 

4.1-1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำสำรสนเทศ
เชิงยุทธศำสตร์ 

ระดับ - จัดท ำ 
TOR 

พัฒนำ
โปร 

แกรม 

1 โปร 
แกรม 

ใช้งำน - พัฒนำระบบ
สำรสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภำพต่อกำร
วำงแผนและกำร
ตัดสินใจ 
- สนับสนุนกำร
ให้บริกำรตำมภำรกิจ
ผ่ำนระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศ (ของ
มหำวิทยำลัย) 

5. โครงการการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจระดับผู้บริหาร - งำนวิจัย
สถำบันและ
สำรสนเทศ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 61 62 63 64 65 
- ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำสำรสนเทศเชิง
ยุทธศำสตร์ 

- จัดท ำ 
TOR 

พัฒนำ
โปรแกรม 

1 โปร 
แกรม 

ใช้งำน 

4.1-2 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำระบบ PMIS2 

ระดับ จัดท ำ 
TOR 

พัฒนำ
โปร 

แกรม 

1 โปร 
แกรม 

ใช้งำน - - ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำระบบ PMIS2 

จัดท ำ 
TOR 

พัฒนำ
โปร 

แกรม 

1 โปร 
แกรม 

ใช้งำน - 

4.1-3 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรวิจัยสถำบัน 
(IRMS) 

ระดับ - จัดท ำ 
TOR 

ระยะท่ี 
1 

1. จัดท ำ 
TOR 

ระยะท่ี 2 
2. พัฒนำ

โปร 
แกรม 

1 โปร 
แกรม 

ใช้งำน - ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
วิจัยสถำบัน (IRMS) 

- จัดท ำ 
TOR 

ระยะท่ี 
1 

1. จัดท ำ 
TOR 

ระยะท่ี 2 
2. พัฒนำ
โปรแกรม 

1 โปร 
แกรม 

ใช้งำน 
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กองแผนงาน มสธ. 
Planning Division STOU 

พันธกิจที่ 5 สนับสนุนการบริหารจัดการ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์  
กองแผนงาน 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ  
 

กลยุทธ ์

แผน/แผนงาน/โครงการ
ส าคัญตามยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Output/Outcome) 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 
ของโครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที ่5 ทบทวน/พัฒนา
โครงสร้างภายในเพื่อ
การรองรับการขยาย
ภารกิจของหน่วยงาน 

               

5.1 เพื่อให้มี
โครงสร้ำงองค์กรและ
ระบบงำนท่ีรองรับ
ภำรกิจในปัจจุบันและ
อนำคตให้มี
ประสิทธิภำพ 
5.2 ปรับ/พัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำนให้
เกิดควำมคล่องตัว 

5.1-1 มีกำรปรับ
โครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนภำยในกอง
แผนงำน เพื่อรองรับ
ภำรกิจในปัจจุบันและ
อนำคต 

มี/ไม่มี - - มี - - - จัดโครงสร้ำง
องค์กรแบบบูรณำ
กำรท่ีมีควำมยืดหยุ่น 
เพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
- จัดหำแนวทำง/
มำตรกำรรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของ
ภำระงำนท่ีเพิ่มขึ้น 
เพื่อหำรูปแบบ
วิธีกำรเพื่อลด
กระบวนกำรขั้นตอน
กำรท ำงำน โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงำน 
 

6. โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างของกองแผนงาน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 61 62 63 64 65 
- มีกำรปรับโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนภำยในกอง
แผนงำน เพื่อรองรับภำรกิจ
ในปัจจุบันและอนำคต 

- - มี - - 
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กองแผนงาน มสธ. 
Planning Division STOU 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์  
กองแผนงาน 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ  
 

กลยุทธ ์

แผน/แผนงาน/โครงการ
ส าคัญตามยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Output/Outcome) 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 
ของโครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

        - ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรท ำงำน
ท่ีเป็นทีมและกำร
ท ำงำนแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน 

       

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีตอบสนองต่อ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

               

6.1 เพื่อเพิ่มขีด
สมรรถนะบุคลำกร
กองแผนงำนให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ท่ีหลำกหลำยเป็น
ประโยชน์ต่อกำร
สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรเชิง
ยุทธศำสตร์ 

6.1-1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำ 3P (บุคลำกร 
(Person) ผลิตภัณฑ์ 
(Product) และ
กระบวนกำร 
(Process)) 

ระดับ - - พัฒนำ
Person 

(P1) 

พัฒนำ 
Product 

(P2) 

พัฒนำ 
Process 

(P3) 

- กำรพัฒนำ 3 P 
(บุคลำกร (Person) 
ผลิตภัณฑ์ 
(Product) และ
กระบวนกำร 
(Process)) 

7. โครงการพัฒนา 3 P (บุคลากร (Person) ผลิตภัณฑ์ (Product) และ
กระบวนการ (Process)) 

- ทุกงำน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 61 62 63 64 65 
ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำ 3P (บุคลำกร 
(Person) ผลิตภัณฑ์ 
(Product) และ
กระบวนกำร (Process)) 

- - พัฒนำ
Person 

(P1) 

พัฒนำ 
Product 

(P2) 

พัฒนำ 
Process 

(P3) 
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กองแผนงาน มสธ. 
Planning Division STOU 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์  
กองแผนงาน 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ  
 

กลยุทธ ์

แผน/แผนงาน/โครงการ
ส าคัญตามยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Output/Outcome) 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 
ของโครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

 6.1-2 จ ำนวนบุคลำกร
ท่ียื่นขอรับกำรเลื่อน
ต ำแหน่งควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำชีพของสำย
สนับสนุนเมื่อเทียบกับ
บุคคลำกรที่อยู่ในเกณฑ์
ท้ังหมดของหน่วยงำน 
(วัดเฉพำะกำรยื่นขอ
ก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้น
ส ำหรับบุคลำกรไปยัง 
กจ.) จำกพนักงำน
ท้ังหมด 23 คน 
 ระดับช ำนำญกำร  
(ป.ตรี ไม่น้อยกว่ำ 6 
ปี) 
 - ปี 61 จ ำนวน 1 คน 
 - ปี 62 จ ำนวน 1 คน 
 - ปี 66 จ ำนวน 1 คน 
 - ตั้งแต่ปี 67 เป็นต้น
ไป จ ำนวน 4 คน 
ระดับช ำนำญกำร  
(ป.โท ไม่น้อยกว่ำ 4 
ปี) 
 - ปี 61 จ ำนวน 4 คน 

คน 5 3 1 3 1         
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กองแผนงาน มสธ. 
Planning Division STOU 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์  
กองแผนงาน 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ  
 

กลยุทธ ์

แผน/แผนงาน/โครงการ
ส าคัญตามยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Output/Outcome) 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 
ของโครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

  - ปี 62 จ ำนวน 2 คน 
 - ปี 64 จ ำนวน 3 คน 
 - ปี 65 จ ำนวน 1 คน 
 - ปี 66 จ ำนวน 2 คน 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
(ระดับช ำนำญกำรไม่
น้อยกว่ำ 4 ปี) 
 - ปี 63 = 1 คน 
 - ปี 66 = 1 คน 

              

 6.1-3 ร้อยละของ
บุคลำกรประจ ำสำย
สนับสนุนท่ีได้รับกำร
พัฒนำเพ่ิมพูนทักษะ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ด้ำนต่ำงๆ 

ร้อยละ 70 70 70 70 70         

 6.1-4 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำหน่วยงำนสู่
องค์กรกำรเรียนรู้ 

ระดับ 5 5 5 5 5         

 6.1-5 จ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมท่ีมี
ผู้ปฏิบัติงำนร่วมกัน 

กิจกรรม 1 1 1 1 1         
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กองแผนงาน มสธ. 
Planning Division STOU 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์  
กองแผนงาน 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ  
 

กลยุทธ ์

แผน/แผนงาน/โครงการ
ส าคัญตามยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Output/Outcome) 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 
ของโครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 สร้างสรรค์การ
ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและแผนให้
ทันสมัยและมุ่งเน้น
นวัตกรรม 

               

7.1 เพื่อให้สำมำรถ
บริหำรกำร
เปลี่ยนแปลงให้
ทันสมัยและมุ่งเน้น
นวัตกรรม 

- จ ำนวนฐำนข้อมูล
กลำงของกองแผนงำน 

ฐำน 
ข้อมูล 

- - - 1 
ฐำน 

ข้อมูล 

- - พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลในแต่ละ
ด้ำนให้เชื่อมโยงกัน
ทุกระบบ 

8. โครงการจัดท าฐานข้อมูลกลางของกองแผนงาน - ทุกงำน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 61 62 63 64 65 
- จ ำนวนฐำนข้อมูลกลำง
ของกองแผนงำน 

- - - 1 ฐำน 
ข้อมูล 

- 

       

- จัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กอง
แผนงำน ระยะ5 ปี 
เพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันและอนำคต
ได้อย่ำงเท่ำทัน 
- น ำเครื่องมือกำร
บริหำรจัดกำรที่
ทันสมัยมำใช้ในกำร
พัฒนำงำนกอง
แผนงำน 

9. โครงการติดตามงานกองแผนงานด้วย Google Drive - งำนธุรกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 61 62 63 64 65 
- ร้อยละของกำรอัพโหลด
รำยงำนหนังสือรับเข้ำใน
กำรติดตำมงำนของทุกงำน
ขึ้น Google Drive 

- 100 100 100 100 

       

10. โครงการจัดท าฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการผ่านเว็บไซต์กองแผนงาน - งำนธุรกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 61 62 63 64 65 
- จ ำนวนฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ในงำน
บริกำรผ่ำนเว็บไซต์กอง
แผนงำน 

- - 2 2 - 
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กองแผนงาน มสธ. 
Planning Division STOU 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์  
กองแผนงาน 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ  
 

กลยุทธ ์

แผน/แผนงาน/โครงการ
ส าคัญตามยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Output/Outcome) 

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 
ของโครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

        - Outsource ใน
บำงภำรกิจ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน 
 - สนับสนุนกำร
พัฒนำส ำนักงำน
อัจฉริยะเพื่อเตรียม
รองรับกำรท ำงำนใน
ยุคดิจิทัล 
 - กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรงำนและ
กำรบูรณำกำรข้อมูล
ในแต่ละด้ำน ให้มี
ควำมเชื่อมโยงกันใช้
งำนร่วมกันได้และ
ง่ำยแก่กำรเข้ำถึง 
 
 
 
 
 

11. โครงการจัดท า/ประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล (KPI) ผ่าน
เว็บไซต์กองแผนงาน 

- งำนธุรกำร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 61 62 63 64 65 
- ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำและประเมินผลค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
รำยบุคคล (KPI) ผ่ำน
เว็บไซต์กองแผนงำน 

- - - - จัดท ำ 
TOR 

       

 



 


