


 

 

 

 
 

ค ำน ำ 
 

 แผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ระยะ ๕ ปี  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานของสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ในอีก ๕ ปี ข้างหน้า เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ที่ได้ก าหนดไว้ และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 คู่มือประกอบการจัดท าแผนพัฒนา สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ปี เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้ส่วนงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน ได้น าไปใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งแผนพัฒนาฯ เป็นข้อมูลส าคัญช่วยในการ
ก าหนดนโยบายบริหารจัดการ รวมทั้งใช้ส าหรับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย 
 บทที่ ๑ บทน า (ประวัติความเป็นมา, ปรัชญา, ปณิธาน, วิสัยทัศน์, พันธกิจ,  โครงสร้างองค์กร) 
 บทที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT, TOWS Matrix) 
 บทที่ ๓ แผนพัฒนาสถาบัน 
 บทที่ ๔ ผังความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
 บทที่ ๕ การบริหารแผนพัฒนา (กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ, การติดตามและประเมินผล) 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา ระยะ ๕ ปี 
ในงานรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 

 



ขัน้ตอนการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เร่ิม แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ป ี

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห ์กลั่นกรองผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ในระยะ ๕ ป ีที่ผ่านมา  

คณะกรรมการก าหนดทิศทางและนโยบายของสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ในระยะ ๕ ปีข้างหน้าที่สอดคล้องกับพันธกจิ
ของสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

ศึกษาทิศทาง และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกบัพันธกิจการด าเนินงานของสถาบัน/ส านัก/ศูนย ์

คณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  

คณะกรรมการประชุมระดมความเห็นเพื่อก าหนด วิสยัทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 
 

เลขานุการคณะกรรมการประชุมระดมความเห็นเพื่อยกร่างตัวชีว้ัดระดับเป้าประสงค์  โครงการ/กิจกรรม  
และตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม 

 

เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาและก าหนด  1) งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   2) แหล่งงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม   3) สรุปงบประมาณในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในแต่ละปีการด าเนินงาน/ภาพรวม ๕ ป ี

 

คณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  

เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบัน/ส านกั/ศูนย์ ระยะ ๕ ป ีต่อคณะกรรมการประจ าสถาบัน/ส านัก/ศูนย ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
หรือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 

ไม่เห็นชอบ 

ประกาศใช้แผนพัฒนาสถาบัน/ส านกั/ศูนย์ ระยะ ๕ ป ี
 

ทบทวนการด าเนินงานเม่ือด าเนินการตามแผนครบ ๑ ป ี
 

ไม่มีการปรับปรุงแผน 
 

ปรับปรุงแผน 
 

สิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนระยะ ๕ ปี 
 



คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ป ี
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

1 
 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ปี 
 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ปี 

 ส่วนงานควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศนูย์ ระยะ ๕ ปี ซึ่ง
ประกอบด้วย  
 ๑.อธิการบดี  

๒.รองอธิการบด ี  
๓.ผู้บรหิารหนว่ยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิงานของสว่นงาน 
๔.ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านกั/ศูนย ์

 ๕.รองผูอ้ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศนูย ์
 ๖.ผู้อ านวยการส่วน สถาบนั/ส านัก/ศูนย์ 
 ๗.ผู้รับผดิชอบงานงบประมาณแผน 
 ๘.บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ใน
ระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา 
 ๒. พิจารณาปรับปรุงและน าเสนอร่างแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัย 
 ๓. ควบคุม ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
๒. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ กลั่นกรองผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ในระยะ  

๕ ปีที่ผ่านมา 
 การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และกลั่นกรองผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ในระยะ  
๕ ปีที่ผ่านมา เป็นขั้นตอน/เครื่องมือส าคัญที่จะท าให้แผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์  ที่จะด าเนินการต่อในอีก  
๕ ปีข้างหน้าสามารถด าเนินการได้ตรงตามทิศทางและนโยบายทั้งของส่วนงาน และมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ 

ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ พันธกิจของส่วนงาน  ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้  ความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ทั้งในระดับเป้าประสงค์ ระดับโครงการ/กิจกรรม และ
การด าเนนิงานอื่นที่เก่ียวข้องและจ าเป็นต้องมีในแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 



คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ป ี
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๓. ศึกษาทิศทาง และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการด าเนินงานของสถาบัน/ 
 ส านัก/ศูนย์ 

ส่วนงานจ าเป็นต้องศึกษาทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้แผนพัฒนา
สถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ที่ก าลังจะด าเนินงานมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง ตอบสนอง และมีการด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย เนื่องจากหากแผนของสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ประสบความส าเร็จบรรลุวิสัยทัศน์/
วัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ในการด าเนินงาน ก็จะส่งผลให้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ด้วย 

 

๔. คณะกรรมการก าหนดทิศทางและนโยบายของสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ในระยะ ๕ ปีข้างหน้าที่ 
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ และนโยบายของมหาวิทยาลยั 

 คณะกรรมการต้องท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดทิศทางและนโยบายของสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ จากข้อมูลที่ได้ผ่าน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ปี ที่ผ่านมา และทิศทาง 
นโยบาย และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยควบคู่กัน 
 
๕.คณะกรรมการประชุมระดมความเห็นเพื่อก าหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 
 หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาและรู้ทิศทาง นโยบายที่จะด าเนินการแล้ว คณะกรรมการต้องก าหนด
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ เพ่ือเป็นปัจจัยก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส่วนงานในอีก ๕ ปี 
ข้างหน้า 
 
๖.เลขานุการคณะกรรมการประชุมระดมความเห็นเพื่อยกร่างตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์    
   โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม 

 เลขานุการคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/
ศูนย์ ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดระดับ
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการก าหนดเพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ที่จะด าเนินการ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  

๑) ก าหนดตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ซ่ึงการก าหนดตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ต้องสอดรับกับเป้าประสงค์
และเม่ือด าเนินการแล้วจะส่งผลให้บรรลุยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้  

 



คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ป ี
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3 
 

 

๒) ก าหนดโครงการที่จะต้องด าเนินการซ่ึงจะต้องสอดรับกับเป้าประสงค์ และเมื่อด าเนินการแล้วจะส่งผล
ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

๓) ก าหนดตัวชี้วัดระดับโครงการ ซึ่งการก าหนดตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ต้องสอดรับกับโครงการและ
เมื่อด าเนินการแล้วจะส่งผลให้บรรลุโครงการและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
๗. เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาและก าหนด  (๑) งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม   (๒) แหล่งงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   (๓) สรุปงบประมาณในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในแต่ละปีการด าเนินงาน/ภาพรวม ๕ ปี 
 เมื่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์  โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม แล้ว เลขานุการคณะกรรมการและบุคลากร
ที่เก่ียวข้องหรือรับผิดชอบโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ต้องด าเนินการ 

๑) พิจารณางบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไว้ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน ซึ่ง
งบประมาณท่ีตั้งจะแปรผันตามกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน 

๒) พิจารณาแหล่งงบประมาณในการด าเนิน ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะได้ทราบว่า โครงการ/
กิจกรรมที่ส่วนงานจะด าเนินการต้องใช้งบประมาณจากแหล่งใด เป็นไปได้ในการได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินงานตามท่ีตั้งไว้  

๓) สรุปงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินงานทั้งในภาพรวมระยะ ๕ ปี และงบประมาณในแต่ละปี
ระหว่างด าเนินการ ซึ่งการสรุปงบประมาณภาพรวมระยะ ๕ ปี และ งบประมาณในแต่ละปีจะท าให้ส่วนงานทราบ
ว่า ในการด าเนินงานแต่ละปีจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนามากน้อย และเหมาะสม
เพียงใด ต้องใช้งบประมาณของส่วนงานอย่างไรซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงการจัดท างบการเงินของส่วนงานได้อีกด้วย 
 

๘. เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ปี ต่อคณะกรรมการประจ าสถาบัน/ส านัก/ 
   ศูนย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

คณะกรรมการจัดท าแผนสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ต้องเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ปี 
ต่อคณะกรรมการประจ าสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
เพ่ือให้แผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ มีความชัดเจนและสามารถน าไปใช้เพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ให้
บรรลุได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 



คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ป ี
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๙. ประกาศใช้แผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ปี 
 เมื่อคณะกรรมการประจ าสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ 
ปีแล้ว ส่วนงานควรจะมีการประกาศใช้หรือประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของส่วนงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน และเกิดการวางแผนการพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัย
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

๑๐. ทบทวนการด าเนินงานเมื่อด าเนินการตามแผนครบ ๑ ปี 
 เมื่อส่วนงานได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ ครบ ๑ ปีงบประมาณ ควรมีการทบทวน
การด าเนินการตามแผน เพ่ือประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนา และเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาได้พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลความส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ (การวิเคราะห์ SWOT) 
เนื่องจากระหว่างการด าเนินงานอาจจะมีเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เปลี่ยนไปซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 

**************************************************************************** 





คู่มือการจดัท าแผนพัฒนาสถาบนั/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ป ี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ตัวอย่างรูปเล่มเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการจดัท าแผนพัฒนาสถาบนั/ส านัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ป ี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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แผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ....... – ....... 
 

 

                       

 

 

 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 



 
ค ำน ำ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(------------------------------) 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ชื่อส่วนงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ 

 ๑) ชื่อส่วนงำน 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ๒) ที่ตั้ง 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๓) ประวัติควำมเป็นมำสถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

๑.๒ ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 ๑) ปณิธำน 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



มหำวิทยำลัย 

สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์ 

ส่วนงำน..... ส่วนงำน..... 

กลุ่มงำน.... กลุ่มงำน.... กลุ่มงำน.... 

 ๒) วิสัยทัศน์ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ๓) พันธกิจ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

๑.๓ โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร  

๑) โครงสร้ำงองค์กร สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



๒) โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ ค่ำนิยมหลัก (Core Values) ของสถำบัน/ส ำนัก/ศูนย ์

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

อาจารย์ประจ าสถาบัน/ส านัก/ศนูย์ 

อธิกำรบดี 

รองอธิการบดีฝ่าย........... 

ผู้อ านวยการส่วน.............. 

ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย ์

คณะกรรมการประจ าสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รองผู้อ านวยการฝ่าย......... รองผู้อ านวยการฝ่าย............. 

ผู้อ านวยการส่วน.............. 

กลุ่มงาน...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงาน............... กลุ่มงาน........... กลุ่มงาน..................... 



 

บทที่ ๒ 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์ 

 

๒.๑ วิเครำะห์สภำพแวดล้อม SWOT สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย ์
 

In
te

rn
al

 fa
ct

or
s 

จุดแข็ง (Strengths) 
1...................................................................... 
2. ..................................................................... 
3. ..................................................................... 
4. ..................................................................... 
5. ..................................................................... 
6....................................................................... 
7. ..................................................................... 
8. ..................................................................... 
9. ...................................................................... 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1....................................................................... 
2. ..................................................................... 
3. ..................................................................... 
4. ..................................................................... 
5. ..................................................................... 
6....................................................................... 
7. ..................................................................... 
8. ..................................................................... 
9. ...................................................................... 
 
 

Ex
te

rn
al

 F
ac

to
rs 

โอกำส (Opportunities) 
1....................................................................... 
2. ..................................................................... 
3. ..................................................................... 
4. ..................................................................... 
5. ..................................................................... 
6....................................................................... 
7. ..................................................................... 
8. ..................................................................... 
9. ...................................................................... 

ภำวะคุกคำม (Threats) 
1....................................................................... 
2. ..................................................................... 
3. ..................................................................... 
4. ..................................................................... 
5. ..................................................................... 
6....................................................................... 
7. ..................................................................... 
8. ..................................................................... 
9. ...................................................................... 

 

 

 



 

๒.๒ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อม (TOWS Matrix) 
 

SO Strategies WO Strategies 

ใช้ประโยชน์จำกโอกำสโดยอำศัยจุดแข็งขององค์กร 

1..................................................................................... 
2. ..................................................................................... 

3. ..................................................................................... 

4. ..................................................................................... 

5. ..................................................................................... 

6. ..................................................................................... 

7. ..................................................................................... 

8. ..................................................................................... 

9. ..................................................................................... 

ลบล้ำงจุดอ่อนโดยอำศัยโอกำสที่เกิดขึ้น 

1..................................................................................... 
2. ..................................................................................... 

3. ..................................................................................... 

4. ..................................................................................... 

5. ..................................................................................... 

6. ..................................................................................... 

7. ..................................................................................... 

8. ..................................................................................... 

9. ..................................................................................... 

ST Strategies WT Strategies 

หลีกเลี่ยงข้อจ ำกัดโดยอำศัยจุดแข็ง 
1..................................................................................... 
2. ..................................................................................... 

3. ..................................................................................... 

4. ..................................................................................... 

5. ..................................................................................... 

6. ..................................................................................... 

7. ..................................................................................... 

8. ..................................................................................... 

9. ..................................................................................... 

ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจ ำกัด 
1..................................................................................... 
2. ..................................................................................... 

3. ..................................................................................... 

4. ..................................................................................... 

5. ..................................................................................... 

6. ..................................................................................... 

7. ..................................................................................... 

8. ..................................................................................... 

9. ..................................................................................... 
 

 



 

บทที่ ๓ 
แผนพัฒนำสถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
พ.ศ........ – ....... 

 

๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

๓.๒ พันธกิจ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๓.๓ ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : .............................................................................................. 

  เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ : ……………………………………………………………………………………….. 
  เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ : ………………………………………………………………………………………… 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : .............................................................................................. 

  เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ : ……………………………………………………………………………………….. 
  เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ : ………………………………………………………………………………………… 

 



ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : .............................................................................................. 

  เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ : ……………………………………………………………………………………….. 
  เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ : ………………………………………………………………………………………… 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : .............................................................................................. 

  เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ : ……………………………………………………………………………………….. 
  เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ : ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓.๔ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงกำรส ำคัญตำมยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม หมำยเหตุ 
๑................................... 
...................................... 

๑.๑................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

 

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

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 
 

 

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

๒.๑ ................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

 

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

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

 

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

๓.๑ ................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

 

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

๑. ................................... 
๒.......................................................... 

๑. ................................... 
๒.......................................................... 

๑. ................................... 
๒.......................................................... 



ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม หมำยเหตุ 
๔.................................... 
...................................... 

๔.๑ ................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

 

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

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

๑. ................................... 
.......................................................... 
๒.......................................................... 
.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓.๕ ตำรำงแสดงยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค ์กลยุทธ์  โครงกำร ตัวช้ีวดั 
ในแผนพัฒนำสถำบันภำษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วดั
เป้ำประสงค ์

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์
โครงกำร/ตัวชี้วัด

โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดโครงกำร แหล่งเงิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (บำท) 
ผู้รับผิด
ชอบ ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี แผน่ 

ดิน 
รำย 
ได ้

ส่วน
งำน ปี ปี ป ี ปี ปี รวม 

ยุทธศำสตร์ที่ ..................................                          

เป้ำประสงค์ที่  ...........................................................................                        

๑.๑.๑ ...................... .......... ....... ...... ...... ...... ..... ๑............................. 
................................ 
................................ 
 

๑.......................... 
............................. 
............................. 
ตัวชี้วดั 
............................. 
............................. 
 

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

...
.. 

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

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

๑.......................... 
............................. 
............................. 
ตัวชี้วดั 
............................. 
............................. 

                              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

  



บทที่ ๔ 
ผังควำมสอดคล้อง เชื่อมโยงแผนพัฒนำ มจร ระยะที่ ๑๒  

แผนยุทธศำสตร์สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์ ระยะ ๕ ปี และแผนที่กลยุทธ์ 
 

๔.๑ กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องกันระหว่ำงวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์และพันธกิจ ของแผนพฒันำ 
มจร. ระยะที.่.......... กบัแผนพัฒนำสถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์  (พ.ศ...... - .....) 
 

 

วิสัยทัศน ์ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ พันธกิจ 

มหำวิทยำลัย 
สถำบัน/

ส ำนัก/ศูนย ์
มหำวิทยำลัย 

สถำบัน/
ส ำนัก/ศูนย ์

มหำวิทยำลัย 
สถำบัน/ส ำนัก/

ศูนย์ 
มหำวิทยำลัย 

สถำบัน/ส ำนัก/
ศูนย์ 

มหำวิทยำลัย 
สถำบัน/ส ำนัก/

ศูนย์ 

  
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

   

    
 

 



๔.๒ กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง ยุทธศำสตร ์เป้ำประสงค์ และตัวช้ีวัด แผนพัฒนำมจร. ระยะที่ .......... กับ
แผนพัฒนำสถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์  (พ.ศ...... - .....) 
  

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย เป้ำประสงค์มหำวิทยำลัย ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัย 
 

ยุทธศำสตร์สถำบัน/
ส ำนัก/ศูนย ์

เป้ำประสงค์สถำบัน/
ส ำนัก/ศูนย ์

ตัวชี้วัดสถำบัน/
ส ำนัก/ศูนย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   

 

 

 

 



บทที่ ๕ 
กำรบริหำรแผนพัฒนำสถำบันภำษำ 

 

๕.๑ กลไกกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
๕.๒ กำรติดตำมและประเมินผล 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 




