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1.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 และจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
 
2.  ขอบข่าย 

เริ่มตั้งแต่แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ประชุมคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเ พ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  น ำแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำ หน่วยงำน และเสนอต่อสาำมหำวิทยำลัย   เมื่อสาำมหำวิทยำลัย  อนุมัติแผน
ดังกล่ำวแล้ว จึงด ำเนินกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  ลงสู่กำรปฏิบัติ และ
ก ำกับติดตำมประเมินผล เพ่ือน ำผลมำพิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิาำพ สิ้นสุดที่กำรจัดเก็บ
หลักฐำน 
3.  เอกสารอ้างอิง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ SD22-01 
2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ SD22-02 
3. แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ SD22-03 
4. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน SD22-04 
5. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน SD22-05 
6. เอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ โดยส ำนักงบประมำณ SD22-06 
7. เอกสำรงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปี  ที่สาำมหำวิทยำลัยเห็นชอบ SD22-07 

 
4.  เอกสารแนบ 

1. ผังกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระดับมหำวิทยำลัย FC-22A 
2. ผังกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระดับหน่วยงำนในสังกัด FC-22B 
3. ผังกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ FC-22C 
4. วิธีกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระดับมหำวิทยำลัย WI22-01 
5. วิธีกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระดับหน่วยงำนในสังกัด WI22-02 
6. วิธีกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ WI22-03 

 
5.  ค าจ ากัดความ 

คณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   หมำยถึง  คณะ
กรรมกำร  ที่ประกอบด้วย คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ือจัดท ำและประเมินแผน
ยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

อธิการบดี หมำยถึง  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
หน่วยงานในสังกัด หมำยถึง หน่วยงำนที่อยู่ในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ในระดับ 

คณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ  วิทยำลัย  ส ำนัก  สถำบัน  และ กอง 
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6.  ข้ันตอนการท างาน 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 
A : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย 

กองนโยบำยและแผน 1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ประเมินแผนยุทธศำสตร์  

1.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินแผน 
      ยุทธศำสตร์ ระดับมหำวิทยำลัย 
1.2 แจ้งเวียนไปยังหน่วยงำนในสังกัด 
 

คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ประเมินแผนยุทธศำสตร์ 
ระดับมหำวิทยำลัย 
 

2. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
 

2.1 เตรียมข้อมูลในกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ 
- กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (SD22-01) 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (SD22-02) 
- แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (SD22-03) 
- พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  

(SD22-04) 
- แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลอีสำน (SD22-05) 
- แผนปรับปรุงรอบปีที่ผ่ำนมำ 
- ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัย  

2.2 รวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรเตรียมในข้อ 2.1 มำใช้
ประกอบในกำรพิจำรณำประเมินผล ทบทวนและจัดท ำ 
(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ ระดับมหำวิทยำลัย ตำมวิธีกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระดับ
มหำวิทยำลัย (WI22-01)  

2.3   ประชำพิจำรณ์ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน เพ่ือให้ผู้มีส่วน
ได้เสียได้เข้ำมำมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น 

2.4   เสนอ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ และผลกำรประชำพิจำรณ์ 
ต่อ คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน  และ คณะกรรมกำรสาำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  เพ่ือพิจำรณำ เห็นชอบ 

กองนโยบำยและแผน 3. ถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำนและ

3.1   จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ให้แก่หน่วยงำนาำยใน 

3.2   ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน และตัวชี้วัดลงสู่หน่วยงำน 
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ตัวชี้วัดลงสู่กำรปฏิบัติ  

คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ประเมินแผนยุทธศำสตร์ 
ระดับมหำวิทยำลัย 
 

4. ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

4.1.  ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผน
ยุทธศำสตร์ ไปยังหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน เป็นรำยไตรมำส  

4.2   รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน  และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์  

4.3   เสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ 
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน  และคณะกรรมกำรสาำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  เพ่ือรับทรำบและให้
ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ประเมินแผนยุทธศำสตร์ 
ระดับมหำวิทยำลัย 
 

5. ปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน 

5.1 น ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
และ คณะกรรมกำรสาำมหำวิทยำลัย เพ่ือจัดท ำ
แผนกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

B : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานในสังกัด 
หน่วยงำนในสังกัด 1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ประเมินแผนยุทธศำสตร์ 
ระดับหน่วยงำนในสังกัด 
 

1.1   จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินแผน
ยุทธศำสตร์ระดับหน่วยงำนในสังกัด  

1.2   แจ้งเวียนไปยังหน่วยงำนในสังกัด 

คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ประเมินแผนยุทธศำสตร์ 
ระดับหน่วยงำนในสังกัด 

2. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์
ระดับหน่วยงำนในสังกัด 

2.1 รับนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ระดับมหำวิทยำลัย  และ
เตรียมข้อมูลในกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ระดับ
หน่วยงำนในสังกัด 
- กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (SD22-01) 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (SD262-02) 
- แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (SD22-03) 
- พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  

(SD22-04) 
- แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลอีสำน (SD22-05) 
- แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ระดับหน่วยงำนในสังกัด 

PM-22 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ หน้า  3/15 



 

 

 

 

 

 
- แผนปรับปรุงรอบปีที่ผ่ำนมำ 
- ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงหน่วยงำน  

2.2   รวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรเตรียมในข้อ 2.1 มำใช้
ประกอบในกำรพิจำรณำประเมินผล ทบทวนและจัดท ำ 
(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ ระดับหน่วยงำนในสังกัด ตำมวิธี
ปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระดับหน่วยงำนใน
สังกัด  (WI22-02)  

2.3   ประชำพิจำรณ์ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ ระดับหน่วยงำน
ในสังกัด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ำมำมีส่วนร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น 

2.4   เสนอ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ และผลกำรประชำพิจำรณ์ 
ต่อ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน เพ่ือพิจำรณำ 
เห็นชอบ 

2.5    ส่ง (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ ระดับหน่วยงำนในสังกัด และ
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำหน่วยงำน ให้
กองนโยบำยและแผน 

กองนโยบำยและแผน 3. พิจำรณำควำม
สอดคล้องเชื่อมโยงแผน
ยุทธศำสตร์ระดับ
มหำวิทยำลัย กับ แผน
ยุทธศำสตร์ระดับ
หน่วยงำนในสังกัด 

3.1.  พิจำรณำควำมสอดคล้องเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ ระดับ
มหำวิทยำลัย กับ แผนยุทธศำสตร์ ระดับหน่วยงำนใน
สังกัด 
- กรณีไม่สอดคล้อง ให้กลับไปด ำเนินกำรในขั้นตอนที่ 2  
- กรณีสอดคล้อง ให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไป 

หน่วยงำนในสังกัด 4. ถ่ำยทอดตัวชี้วัดตำม
แผนยุทธศำสตร์ระดับ
หน่วยงำนในสังกัดลงสู่
กำรปฏิบัติ 

4.1   จัดประชุมกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ลงสู่กำรปฏิบัติ 
เพ่ือให้หน่วยงำนได้รับทรำบนโยบำยกำรบริหำรและ
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ระดับ
หน่วยงำนในสังกัด มอบหมำยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อ
ไปจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุ
เป้ำหมำย 

คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ประเมินแผนยุทธศำสตร์ 
ระดับหน่วยงำนในสังกัด 

5. ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศำสตร์ 
ระดับหน่วยงำนในสังกัด 

5.1   ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผน
ยุทธศำสตร์ ระดับหน่วยงำนในสังกัด ไปยังหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ เป็นรำยไตรมำส  

5.2   น ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ระดับ
หน่วยงำนในสังกัด เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน เพ่ือรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะ 
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5.3   น ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ระดับ

หน่วยงำนในสังกัด ที่ผ่ำนคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน ส่งให้ กองนโยบำยและแผน  

กองนโยบำยและแผน 6. รวบรวมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศำสตร์ 
ระดับหน่วยงำนในสังกัด
และวิเครำะห์ผลส ำเร็จใน
าำพรวมของมหำวิทยำลัย 

6.1   รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศำสตร์ระดับหน่วยงำนในสังกัด และน ำไปวิเครำะห์
ผลส ำเร็จในาำพรวมของมหำวิทยำลัย เสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน และคณะกรรมกำรสาำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน 

คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ประเมินแผนยุทธศำสตร์ 
ระดับหน่วยงำนในสังกัด 

7. ปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ ระดับ
หน่วยงำนในสังกัด 

7.1 น ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรสาำ
มหำวิทยำลัยเพื่อจัดท ำแผนกำรปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตร์ ระดับหน่วยงำนในสังกัด  

 
C. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

กองนโยบำยและแผน 1.จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ติดตำมประเมิน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ  
ระดับมหำวิทยำลัย 

1.1   จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรจัดท ำและติดตำมประเมิน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ระดับมหำวิทยำลัย 

1.2   แจ้งเวียนไปยังหน่วยงำนในสังกัด เพื่อให้หน่วยงำนใน
สังกัดได้จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรจัดท ำและติดตำม
ประเมินแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ระดับ
หน่วยงำนในสังกัด 

คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ติดตำมประเมิน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ ระดับ
หน่วยงำนในสังกัด 

2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  
ของหน่วยงำนในสังกัด 

2.1 เตรียมข้อมูลในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ ของหน่วยงำนในสังกัด 
- แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลอีสำน (SD22-05) 
- รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ และวงเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ในเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักงบประมำณ 
(SD22-06) 

- รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับงบประมำณเงินรำยได้
ประจ ำปี และวงเงินงบประมำณเงินรำยได้ ในเอกสำร
งบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปี ที่สาำมหำวิทยำลัย  
เห็นชอบ (SD22-07) 
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- แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ระดับหน่วยงำนในสังกัด 

2.2   รวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรเตรียมในข้อ 2.1 มำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำ และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ ของหน่วยงำน ตำมวิธีกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ (WI22-03) 

คณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน 

3. พิจำรณำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 

3.1 พิจำรณำเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
- กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปด ำเนินกำรในขั้นตอนที่ 2  
- กรณีเห็นชอบ ให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไป 

3.2   มอบให้กองนโยบำยและแผน เพ่ือจัดท ำค ำเสนอขอ
งบประมำณประจ ำปี 

คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ติดตำมประเมิน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ ระดับ
หน่วยงำนในสังกัด 

4. ปรับปรุงแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ
ตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร  
 

4.1.  ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร และส่งกองนโยบำยและแผน  

 

กองนโยบำยและแผน 5.ทวนสอบแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 
ของหน่วยงำน  

5.1   ทวนสอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และ 
เอกสำร ของหน่วยงำน ตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 

คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ติดตำมประเมิน 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ ระดับ
มหำวิทยำลัย 

6. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำนประจ ำปี
งบประมำณ ระดับ
มหำวิทยำลัย 

6.1   จัดท ำแผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน ประจ ำปีงบประมำณ ระดับมหำวิทยำลัย 
- รวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรโครงกำรที่ได้รับ

งบประมำณรำยจ่ำย และงบประมำณรำยได้ 
- เสนอแผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

อีสำนประจ ำปีงบประมำณต่อคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน และ
คณะกรรมกำรสาำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน เพื่อรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะ 

กองนโยบำยและแผน 7. ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ
ลงสู่กำรปฏิบัติ 

7.1   ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณลงสู่กำร
ปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดได้รับทรำบและน ำไป
ปฏิบัติ 

คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ติดตำมประเมิน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

8. ติดตำมประเมินผล 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 

8.1   ติดตำมประเมินผล แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
โดยให้หน่วยงำนในสังกัด รำยงำนผลผ่ำนระบบติดตำม
โครงกำรออนไลน์ 
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งบประมำณ ระดับ
มหำวิทยำลัย 

 

กองนโยบำยและแผน 9. วิเครำะห์และสรุปผล
ผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 

9.1  วิเครำะห์และสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมจำก
หน่วยงำนในสังกัด 

9.2   รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน และคณะกรรมกำรสาำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน เพ่ือรับทรำบ
และให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรจัดท ำและ
ติดตำมประเมิน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ ระดับ
มหำวิทยำลัย 

10. ปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำน 

10.1 น ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
และคณะกรรมกำรสาำมหำวิทยำลัย ไปปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำน 

10.2 แจ้งเวียนหน่วยงำนในสังกัด 

 
7. บันทึกคุณภาพ  

- ไม่มี - 
 

8. เอกสารหลักฐาน  
1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำและประเมินแผนยุทธศำสตร์/คณะกรรมกำรจัดท ำและติดตำม

ประเมินแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2. โครงกำร/กิจกรรม กำรจัดท ำและประเมินแผนยุทธศำสตร์ 
3. โครงกำร/กิจกรรม กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ 
4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
5. แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
6. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  
7. เอกสำรโครงกำรที่ได้รับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (งบประมำณแผ่นดิน) 
8. เอกสำรโครงกำรที่ได้รับงบประมำณเงินรำยได้ 

PM-22 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ หน้า  7/15 



 

 

 

 

 

FC-22A : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย 

กองนโยบายและแผน
คณะกรรมการจัดท าและ

ประเมนิแผนยุทธศาสตร์ฯ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน

สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์ฯ 

ระดับมหาวทิยาลัย

2 จัดโครงการเพือ่ประเมินแผนยุทธศาสตร์ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ตามมติจากคณะกรรมการจัดท าและประเมิน

แผนยุทธศาสตร์ ฯ ระดับมหาวทิยาลัย

SD22-01,SD22-02,SD22-03,SD22-

04,SD22-05,WI22-01

3 ประชุมประชาพจิารณ์หรือเสวนา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หรือน า (ร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์ประชาพจิารณ์ผ่านทางเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัยฯ เพือ่

ปรับปรุงแก้ไข  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์

4 พจิารณาใหข้้อเสนอแนะ และอนมัุติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์

5 พจิารณาใหข้้อเสนอแนะ และอนมัุติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์

6 จัดท าค ารับรองการปฏบิติัราชการตามแผนยุทธศาสตร์

7 ถ่ายทอดตัวช้ีวดัตามแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏบิติั

8 ติดตามผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัของแผนยุทธศาสตร์

9 รับทราบและใหข้้อเสนอแนะต่อผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัของแผน

ยุทธศาสตร์

10 รับทราบและใหข้้อเสนอแนะต่อผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัของแผน

ยุทธศาสตร์

11 น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย และ 

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย เพือ่ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

กิจกรรม เอกสารที่เก่ียวขอ้ง

ผู้เก่ียวขอ้ง / ผู้รับผิดชอบ

N 

Y 

STOP 

START 

N 

Y 
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FC-22B : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด
คณะกรรมการจัดท าและ

ประเมนิแผนยุทธศาสตร์ฯ

คณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน
กองนโยบายและแผน

1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์ระดับ

หนว่ยงานในสังกัด

2 รับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวทิยาลัย มาจัดโครงการเพือ่

ประเมินแผนยุทธศาสตร์ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท า (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์ ระดับหนว่ยงานในสังกัด

SD22-01,SD22-02,SD22-03,SD22-

04,SD22-05,WI22-02

3 ประชุมประชาพจิารณ์หรือเสวนา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์หรือน า (ร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์ประชาพจิารณ์ผ่านทางเวบ็ไซต์ของหนว่ยงาน เพือ่

ปรับปรุงแก้ไข  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระดับหนว่ยงานในสังกัด

4 พจิารณาใหข้้อเสนอแนะ และเหน็ชอบ  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระดับ

หนว่ยงานในสังกัด

5 พจิารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวทิยาลัยกับ

แผนยุทธศาสตร์ ระดับหนว่ยงานในสังกัด

6 ถ่ายทอดตัวชี้วดัตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับหนว่ยงานในสังกัด ลงสู่การ

ปฏบิติั

7 ติดตามผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัของแผนยุทธศาสตร์ ระดับหนว่ยงาน

ในสังกัด

8 รับทราบและใหข้้อเสนอแนะต่อผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัของแผน

ยุทธศาสตร์ ระดับหนว่ยงานในสังกัด

9 รวบรวมผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัของแผนยุทธศาสตร์ ระดับหนว่ยงาน

ในสังกัดและวเิคราะหผ์ลส าเร็จในภาพรวมของมหาวทิยาลัย เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวทิยาลัยฯ และ คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยฯ

10 น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน  คณะกรรมการ

บริหารมหาวทิยาลัยฯ และ คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยฯ เพือ่

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระดับหนว่ยงานในสังกัด

กิจกรรม เอกสารที่เก่ียวขอ้ง

ผู้เก่ียวขอ้ง / ผู้รับผิดชอบ

N 

Y 

STOP 

START 

N 

Y 
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FC-22C : การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

กองนโยบายและแผน

คณะกรรมการจัดท าและ

ตดิตามประเมนิแผนปฏบิตัิ

การประจ าปงีบประมาณ 

ระดบัมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจัดท าและ

ตดิตามประเมนิแผนปฏบิตัิ

การประจ าปงีบประมาณ 

ระดบัหน่วยงานในสังกัด

กรรมการประจ าหน่วยงานใน

สังกัด/คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน

1
จดัท าค าส่ังคณะกรรมการจดัท าและติดตามประเมิน

แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ ระดับมหาวทิยาลัย

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าและ

ติดตามประเมินแผนปฏบิัติการประจ าปี

งบประมาณ

2
จดัท าแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ ระดับหน่วยงานใน

สังกดั
SD22-05, WI22-03

3
พจิารณาแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ ระดับหน่วยงาน

ในสังกดั
มติพจิารณาเหน็ชอบจากหน่วยงาน

4
รับแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ จากหน่วยงานในสังกดั

 เพือ่ใหก้องนโยบายและแผน จดัท าค าเสนอของบประมาณ
หนังสือน าส่ง

5
ปรับปรุงแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณตามงบประมาณ

ทีไ่ด้รับจดัสรร   
SD22-06 , SD22-07

6

ทวนสอบแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ และ เอกสาร 

ของหน่วยงาน ตามงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร จากส านัก

งบประมาณ

ง.8 , เอกสารโครงการท่ีได้รับงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี,เอกสารโครงการท่ีได้รับ

งบประมาณเงินรายได้

7
จดัท าแผนปฏบิัติการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน

ประจ าปีงบประมาณ ระดับมหาวทิยาลัย

ง.8 , เอกสารโครงการท่ีได้รับงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี,เอกสารโครงการท่ีได้รับ

งบประมาณเงินรายได้

8

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 

และคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน

 รับทราบและใหข้้อเสนอแนะ

มติการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน , มติ

การประชุมกรรมการสภามหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน

9 ถ่ายทอดแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณลงสู่การปฏบิัติ บันทึกข้อความแจง้เวยีนใหห้น่วยงานรับทราบ

10
ติดตามประเมินผลแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ ผ่าน

ระบบติดตามโครงการออนไลน์

เอกสาร สงป.301 FC-23C หรือรายงานผล

จากระบบติดตามโครงการออนไลน์

11
วเิคราะหแ์ละสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ

ประจ าปีงบประมาณ

เอกสาร สงป.301 FC-23C หรือรายงานผล

จากระบบติดตามโครงการออนไลน์

12
รับทราบและใหข้้อเสนอแนะผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ

เอกสาร สงป.301 FC-23C หรือรายงานผล

จากระบบติดตามโครงการออนไลน์

13

น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอสีาน และคณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน มาปรับปรุงผลการ

ด าเนินงาน

กิจกรรม เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง

ผู้เก่ียวข้อง / ผู้รับผิดชอบ

N 

Y 

STOP 

START 

Y 

N 
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WI22-01 : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย  

หน้าที ่1 / 2 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 
2. ขอบเขต 

เอกสารนี้ใช้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งเริ่มตั้งแต่การก าหนดรูปแบบของเอกสาร  และสิ้นสุดที่การน า
รูปแบบของแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ 
 
3. วิธีปฏิบัติ   

1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานถ่ายทอดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เพ่ือให้ผู้บริหารได้น ามาก าหนดทิศทาง วางนโยบาย เพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย  ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายการบริหารของสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
ความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนปฏิบัติราชการของรัฐบาล รวมทั้งหลักการ และ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. ควรเป็นการก าหนดปรัชญา  ปณิธานร่วมกัน  ทั้ งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญา 
ปณิธาน ที่ได้ก าหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย 

4. ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  คณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์ ควรมี
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม หรือเรียกว่า  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร (SWOT ANALYSIS)  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และ
ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน อันได้แก่ การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์   ที่
หน่วยงานก าหนด  

5. ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ของแผนยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

6. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร  อาจารย์  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย  อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 

PM-22 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ หน้า  11/15 



 

 

 

 

 

WI22-01 : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย  
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7. ก าหนดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการงบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เงินรายได้ และงบประมาณอ่ืนๆ  ก าหนดผู้รับผิดชอบ ตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ให้
มีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

8. น าผลการด าเนินงานจากปีงบประมาณที่ผ่านมาใช้เป็นฐานเทียบในการก าหนดค่าเป้าหมาย และ
งบประมาณ เพ่ือด าเนินการต่างๆตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย 

9. น าข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จากการ
ประเมินแผนยุทธศาสตร์ในปีที่ผ่านมา มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย 

10. จัดเก็บหลักฐาน ภาพถ่าย ค าสั่ง มติที่ประชุม กิจกรรมต่างๆ จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับ
มหาวิทยาลัย ใส่ในภาคผนวกของรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย 
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WI22-02 : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานในสังกัด  
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานในสังกัด ประจ ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 
2. ขอบเขต 

 เอกสารนี้ใช้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานในสังกัด  ซึ่งเริ่มตั้งแต่การก าหนดรูปแบบของเอกสาร  และสิ้นสุดที่การน า
รูปแบบของแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ 
 
3. วิธีปฏิบัติ   

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโน 
  โลยีราชมงคลอีสาน ลงสู่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านค ารับรอง
  การปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงาน
ในสังกัด ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย  โดยต้องมีการก าหนดปรัชญา 
ปณิธานของหน่วยงาน  หากหน่วยงาน ได้ก าหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น  
หน่วยงาน ควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธาน ยังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของ
หน่วยงาน หรือไม่ หากเหมาะสมต้องด าเนินการให้แน่ใจว่า สมาชิกในหน่วยงาน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

3. ทบทวนปรัชญา ปณิธาน ของหน่วยงาน หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญา  ปณิธานของหน่วยงาน 
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ควรเป็นการก าหนดปรัชญา  ปณิธานร่วมกัน  ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน ที่ได้ก าหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานในสังกัด 

4. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้นของหน่วยงาน และแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการ 
และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท าการวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญา ปณิธาน และนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์สอดคล้องกันในประเด็นใด หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควร
พิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 

5. ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  คณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนยุทธศาสตร์ ควรมี
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม หรือเรียกว่า  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร (SWOT ANALYSIS)  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และ
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WI22-02 : การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานในสังกัด  
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ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน อันได้แก่ การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์   ที่
หน่วยงานก าหนด  

6. ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ของแผนยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

7. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร  อาจารย์  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย  อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 

8. ก าหนดกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ประมาณการงบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เงินรายได้ และงบประมาณอ่ืนๆ  ก าหนดผู้รับผิดชอบ ตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานใน
สังกัด ให้มีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

9. น าผลการด าเนินงานจากปีงบประมาณที่ผ่านมาใช้เป็นฐานเทียบในการก าหนดค่าเป้าหมาย และ
งบประมาณ เพ่ือด าเนินการต่างๆตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานในสังกัด 

10. จัดเก็บหลักฐาน ภาพถ่าย ค าสั่ง มติที่ประชุม กิจกรรมต่างๆ จากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับ
หน่วยงาน ใส่ในภาคผนวกของรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงานในสังกัด 
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WI22-03 : การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
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1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลอีสาน   
 
2. ขอบเขต 

 เอกสารนี้ใช้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   ซึ่งเริ่มตั้งแต่การก าหนดรูปแบบของเอกสารแผนปฏิบัติการ และสิ้นสุด
ที่การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณไปใช้ 
 
3. วิธีปฏิบัติ   

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
ที่ครบ 4 พันธกิจ คือการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยต้องน าเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน  เพื่อพิจารณาด้วย 

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าและประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  เพ่ือน า
มหาวิทยาลัยฯและหน่วยงาน ไปสู่ความส าเร็จของการน าแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ โดยการ
ด าเนินการตามโครงการ/ กิจกรรม ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ครบทุกพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยฯ 

3. มีการจัดท าตัวชี้วัด (KPI)  พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวชี้วัดที่จะใช้วัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร  อาจารย์  และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย 
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