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ค าน า 
 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุงทีไจะปรับปรุงละพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานของคณะ฿หຌเดຌมาตรฐานระดับสากล ดยการสงสริม฿หຌมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ละจัดท าคูมือการปฏิบัติงาน พืไอป็นนวปฏิบัติ฿นการท างานของ
ระบบงานตางโ มาอยางตอนืไอง 
 
 กลุมงานผนละพัฒนาป็นสวนหนึไงของระบบงานหลักของคณะ มีบทบาท หนຌาทีไ ละความ
รับผิดชอบครอบคลุมภารกิจทีไส าคัญกีไยวกับงานยุทธศาสตร์ละผนงาน การจัดท าผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป คณะบริหารธุรกิจ การถายทอดผนลงสูการปฏิบัติ การติดตามละประมินผลการด านินงาน 
ตลอดจนการสรุปละรายงานผลตอทีไประชุมผูຌบริหารของคณะ ดยการด านินงาน฿นขัๅนตอนตางโ จะตຌองมี
ความสัมพันธ์กับผูຌกีไยวขຌองป็นจ านวนมาก ชน ผูຌบริหารคณะ คณาจารย์ จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน ทัๅงภาย฿น
ละภายนอกคณะ ฉะนัๅนผูຌปฏิบัติงานจะตຌอง฿หຌความส าคัญกับรายละอียด฿นการปฏิบัติงานป็นอยางมาก 
จึงป็นทีไมา฿นการจัดท าคูมือการจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนู
บริหารศาสตร์ พืไอป็นการถายทอด องค์ความรูຌ ประสบการณ์ ละวิธีการปฏิบัติงาน฿หຌกับผูຌปฏิบัติงาน
ทีไกีไยวขຌองภาย฿นคณะ ละพืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จทัไวเปน าเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
ตอเป 
 
 

ศิริมา  สงมนุษย์ 
4 ตุลาคม 2560 

  



 ข 

สารบัญ 
 

ค าน า .................................................................................................................................. ก 

สารบัญ .............................................................................................................................. ข 

สารบัญภาพ ........................................................................................................................ ง 

สารบัญตาราง .................................................................................................................... จ 

บททีไ 1 บทน า .................................................................................................................... แ 

ความป็นมาละความส าคัญ .................................................................................................................. โ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา ..................................................................................................................... ใ 

ขอบขตของการศึกษา ............................................................................................................................ ใ 

นิยามศัพท์ .............................................................................................................................................. ไ 

บททีไ 2 บทบาทหนຌาทีไความรับผิดชอบ ละครงสรຌางการบริหารจัดการ ............................ 5 

ครงสรຌางการบริหารของคณะบริหารธุรกิจ ............................................................................................ ่  

บทบาทหนຌาทีไกลุมงานผนละพัฒนา ................................................................................................ แแ 

บทบาทหนຌาทีไความรับผิดชอบ ละลักษณะงานทีไปฏิบัติของ                                              
ต าหนงนักวิคราะห์นยบายละผน ................................................................................................ แใ 

คุณภาพ ความยุงยากละความซับซຌอน ของงาน฿นหนຌาทีไความรับผิดชอบ .......................................... แ่ 

บททีไ 3 หลักกณฑ์ วธีิการปฏิบัติงาน ละงืไอนเข ............................................................ โเ 

การจัดท าผนปฏิบัติราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ........................................................ โแ 

กระบวนการจัดท าผนปฏิบัติราชการบบมีสวนรวม .......................................................................... โโ 

กระบวนการน าผนเปสูการปฏิบัติ...................................................................................................... โใ 

กระบวนการควบคุม ละประมินผล .................................................................................................. โไ 

บททีไ 4 กระบวนการละขัๅนตอนการปฏิบัติงาน ................................................................ ใโ 

กระบวนการละขัๅนตอนการปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ .................................................................. ใใ 

ผนผังขัๅนตอนการปฏิบัติงาน ิWork Flowี ....................................................................................... ใ5 



 
 

 
ค 

รายละอียดขัๅนตอนละกระบวนการปฏิบัติงาน .................................................................................. ใๆ 

ขัๅนตอนการบันทึกคาปງาหมายตัวชีๅวัด ฿นระบบบริหารจัดการยุทธศาตร์ ิSMS: Strategy 
Management Systemี .................................................................................................................... 55 

การถายทอดผนลงสูการปฏิบัติ ิผยพรค ารับรองการปฏิบัติราชการี .............................................. 5่ 

กระบวนการควบคุม ละประมินผล .................................................................................................. ๆ เ 

บททีไ 5 ปัญหาอุปสรรค ละนวทางกຌเขละการพัฒนางาน .......................................... 6่ 

ปัญหาอุปสรรค฿นการปฏิบัติงาน ......................................................................................................... ๆ ่ 

นวทางกຌเขละการพัฒนางาน......................................................................................................... ๆ ้ 

ขຌอสนอนะ ........................................................................................................................................ ๆ ้ 

บรรณานุกรม .................................................................................................................... 7เ 

ประวัติผูຌขียน ................................................................................................................... ่ 6 

 
 



 ง 

สารบัญภาพ 

ภาพทีไ 2.1 ครงสรຌางการบงสวนราชการ 8 

ภาพทีไ 2.2 การบงสวนราชการภาย฿นส านักงานลขานุการคณะ 9 

ภาพทีไ 2.3 ครงสรຌางอัตราก าลังสายสนับสนุน 10 

ภาพทีไ 3.1 วงจรการจัดท าผนปฏิบัติราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 25 

ภาพทีไ 3.2 สดงความชืไอมยงระหวางนยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
ละยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 26 

ภาพทีไ 3.3 ขัๅนตอนการน าผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เปสูการปฏิบัติ฿นระดับหนวยงานละการติดตามประมินผล 27 

ภาพทีไ 3.4 NIDA Strategy Map 28 

ภาพทีไ 4.1 ผนผังขัๅนตอนการปฏิบัติงาน ิWork Flowี  35 

ภาพทีไ 4.2 ตัวอยางบันทึกขอ฿หຌตรวจสอบตัวชีๅวัดละปງาหมายตัวชีๅวัด 

฿นผนปฏิบัติราชการประจ าปของหนวยงาน   39 

ภาพทีไ 4.3 ตัวอยางผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ  
ประจ าปงบประมาณ 2560   43 

ภาพทีไ 4.4 ตัวอยางวาระน าสนอทีไประชุมคณะกรรมการงินทุนคณะบริหารธุรกิจ  52 

ภาพทีไ 4.5 ตัวอยางวาระน าสนอทีไประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ 53 

ภาพทีไ 4.6 ตัวอยางรายงานผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติราชการ  
คณะบริหารธุรกิจ 63 

 

  



 
 

 
จ 

สารบัญตาราง 
ตารางทีไ 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/กลยุทธ์ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 29 

ตารางทีไ 4.1 ความหมายของสัญลักษณ์฿นผนผังการปฏิบัติงาน ิWork Flowี  34 

ตารางทีไ 4.2 รายละอียดขัๅนตอนละกระบวนการปฏิบัติงาน 

การจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   36 

ตารางทีไ 4.3 รายละอียดขัๅนตอนละกระบวนการปฏิบัติงาน  
การถายทอดผนลงสูการปฏิบัติ ิผยพรค ารับรองการปฏิบัติราชการี  59 

ตารางทีไ 4.4 รายละอียดขัๅนตอนละกระบวนการปฏิบัติงาน  
การติดตามผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ  61 

 



 
 

 1 

 1 
 

บทน า 
▪ ความป็นมาละความส าคัญ 
▪ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
▪ ขอบขตของการศึกษา 
▪ นิยามศัพท์ 
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ความปน็มาละความส าคญั 
 
 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุงทีไจะปรับปรุงละพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานของคณะ฿หຌเดຌมาตรฐานระดับสากล ดยการสงสริม฿หຌมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ละจัดท าคูมือการปฏิบัติงาน พืไอป็นนวปฏิบัติ฿นการท างานของ
ระบบงานตางโ มาอยางตอนืไอง 

 กลุมงานผนละพัฒนาป็นสวนหนึไงของระบบงานหลักของคณะ มีบทบาท หนຌาทีไ ละความ
รับผิดชอบครอบคลุมภารกิจทีไส าคัญกีไยวกับการจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ 
การถายทอดผนลงสูการปฏิบัติ การติดตามละประมินผลการด านินงาน ตลอดจนการสรุปละรายงาน
ผลตอทีไประชุมผูຌบริหารของคณะ ซึไงมีรายละอียด฿นการด านินงาน ดังนีๅ 

1. รวบรวม/สังคราะห์ขຌอมูล 
2. ตรวจสอบละก าหนดคาปງาหมายตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติราชการประจ าป 
3. จัดท า ิรางี ผนปฏิบัติราชการประจ าป 
4. สนอทีไประชุมคณะกรรมการงินทุนคณะ ละทีไประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะ ตามล าดับ 
5. บันทึกคาปງาหมายตัวชีๅวัดผานระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ิSMS : Strategy 

Management Systemี 
6. กองผนงานตรวจสอบคาปງาหมายตัวชีๅวัด 
7. อธิการบดีละคณบดีลงนาม฿นค ารับรองการปฏิบัติราชการ ละผนปฏิบัติราชการประจ าป 
8. ถายทอดผนลงสูการปฏิบัติ ิผยพรค ารับรองการปฏิบัติราชการี 
9. ติดตามผลการด านินงาน ซึไงบงออกป็น  

9.1 ติดตามตัวชีๅวัด฿นผน 
9.2 ติดตามครงการ/กิจกรรม฿นผน 

10. ประมินผลการด านินงาน 
11. สนอทีไประชุมคณะกรรมการงินทุนคณะ ละทีไประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะ ตามล าดับ 
12. น าขຌอสนอนะเปปรับปรุงผน 

 จะหในเดຌวา การด านินงาน฿นขัๅนตอนตางโ ขຌางตຌนมีความสัมพันธ์กับผูຌกีไยวขຌองป็นจ านวนมาก 
ชน ผูຌบริหารคณะ คณาจารย์ จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานกลุมงานตางโ ทัๅงภาย฿นละภายนอกคณะ ฉะนัๅน
ผูຌปฏิบัติงาน฿นกลุมงานผนละพัฒนาจะตຌอง฿หຌความส าคัญกับรายละอียดตางโ ฿นการปฏิบัติงานป็น
อยางมาก จึงป็นทีไมา฿นการจัดท าคูมือการจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน ู
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พืไอป็นการถายทอด องค์ความรูຌ ประสบการณ์ ละวิธีการปฏิบัติงาน฿หຌกับ
ผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองภาย฿นคณะ ละพืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จทัไวเปน าเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานตอเป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1. พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานทราบบทบาทหนຌาทีไความรับผิดชอบละลักษณะงานทีไปฏิบัติ 
2. พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานละผูຌกีไยวขຌองทราบวิธีปฏิบัติงาน นวปฏิบัติ ขัๅนตอนละกระบวนการด านินงาน

การจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. พืไอผยพรความรูຌละประสบการณ์฿นการปฏิบัติงานกผูຌสน฿จทัไวเปน าเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนงาน 

ขอบขตของการศึกษา 
 
 คูมือปฏิบัติงานนีๅ ครอบคลุมวิธีปฏิบัติงาน นวปฏิบัติ ขัๅนตอนละกระบวนการด านินงานของการ
จัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ ป็นหลัก ตจะชืไอมยงเปถึงกระบวนการก อนละ
หลังกระบวนการทีไอยู฿นความรับผิดชอบของคณะบริหารธุรกิจพียงลใกนຌอยพืไอ฿หຌทราบทีไมาทีไเป ละกิด
ความขຌา฿จกีไยวกับกระบวนการทัๅงหมด 
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นิยามศัพท ์

 ผนปฏิบัติราชการประจ าป หมายถึง การจัดท าผนประจ าปของคณะบริหารธุรกิจ พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับผนประจ าปของสถาบัน ละป็นเปตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2550 
พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. 2546 ละระบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวาดຌวยการจัดท าผนการบริหารราชการผนดิน พ.ศ. 2547 ซึไงคณะรัฐมนตรีก าหนด฿หຌสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ละหนวยงานอืไนโ ของรัฐด านินการจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป฿หຌสอดคลຌองกับ
ผนบริหารราชการผนดิน  

 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง การท าขຌอตกลงรวมกันระหวางผูຌบริหารระดับสูงของสถาบัน 
ิอธิการบดีี กับผูຌบริหารระดับคณะ ิคณบดีี พืไอป็นพันธสัญญา฿นการรวมกันขับคลืไอนภารกิจของสถาบัน
฿หຌบรรลุตามปງาหมายตัวชีๅวัดทีไก าหนดเวຌตามค ารับรองฯ 

 ตัวชีๅวัด ิKPI: Key Performance Indicatorี หมายถึง ตัวชีๅวัดหรือหนวยวัดความส ารใจของ
การปฏิบัติงานทีไถูกก าหนดขึๅน ซึไงสืไอถึงปງาหมาย฿นการด านินงานทีไส าคัญ ทัๅงนีๅพืไอสรຌางความชัดจน฿นการ
ก ากับ ติดตาม ประมินผลการปฏิบัติงาน฿นดຌานตางโ ดย฿นบริบทของสถาบันเดຌด านินการก าหนดตัวชีๅวัด
ลง฿นผนปฏิบัติราชการประจ าปงบประมาณพืไอ฿หຌหนวยงานด านินการ ดยมีการลงนามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการพรຌอมกัน 

 คาป้าหมายตัวชีๅวัด หมายถึง ผลลัพธ์ชิงปริมาณหรือชิงคุณภาพทีไ฿ชຌวัดวาตัวชีๅวัดดังกลาวบรรลุ
ปງาหมายหรือเม ภาย฿นระยะวลาทีไระบุเวຌอยางชัดจน 

 ทีไประชุมคณะกรรมการงินทุนคณะ หมายถึง การประชุมของผูຌบริหารประจ าคณะ ดยมีคณบดี 
ิผูຌบริหารสูงสุดของคณะี ป็นประธาน 

 ทีไประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะ หมายถึง การประชุมของอาจารย์/กรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
ดยมีคณบดี ิผูຌบริหารสูงสุดของคณะี ป็นประธาน 

 ผูຌบริหารสูงสุดของคณะ หมายถึง คณบดี 
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 2 
 

บทบาทหนຌาทีไความรับผิดชอบละ 

ครงสรຌางการบริหารจัดการ 

▪ ประวัติคณะ วิสยัทัศน์ พันธกิจ 
▪ ครงสรຌางการบริหารของคณะบริหารธุรกิจ 
▪ บทบาทหนຌาทีไกลุมงานผนละพัฒนา 
▪ บทบาทหนຌาทีไความรับผิดชอบละลักษณะงานทีไปฏิบัติ

ของต าหนงนักวิคราะห์นยบายละผน 
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คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ป็นสถาบันการศึกษาหงรกทีไปຂดสอนวิชา
บริหารธุรกิจฉพาะ฿นระดับปริญญาท ดยนวคิดการจัดตัๅงบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจหรือคณะบริหารธุรกิจ
฿นปัจจุบันมีมาพรຌอมโ กับนวคิดการกอตัๅงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กลาวคือ ฿นป พ.ศ. 2505 
นายอ านวย วีรวรรณ ทีไปรึกษานายกรัฐมนตรี฿นขณะนัๅนมีบันทึกถึงลขาธิการสภาการศึกษาหงชาติ พืไอ
สนอครงการจัดตัๅงบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ ป็นการปຂดสอนฉพาะ฿นระดับปริญญาท ละมีความ
ตกตางจากการรียนการสอนบริหารธุรกิจ฿นขณะนัๅน นืไองจากป็นครงการทีไมุงนຌนการสอน฿หຌบุคคลป็น 
Business Executive ทีไควรจะมีความรูຌชัๅนสูง฿นการธุรกิจทุกดຌาน  อีกทัๅงนักศึกษาตຌอง฿ชຌวลาศึกษาตใมวลา 
ทัๅงนีๅครงการดังกลาวมีปງาหมาย฿หຌสถาบันนีๅมีมาตรฐานการศึกษาสูง฿นระดับทัดทียมกับบัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารธุรกิจทีไมีชืไอสียง฿นสหรัฐอมริกา ครงการมีวัตถุประสงค์ทีไจะผลิตหรือตรียมบุคคลส าหรับรับ
งานกีไยวกับการบริหารธุรกิจดยทัไวเป ดยมีหลักการทีไส าคัญโ ดังนีๅ 

1. ฝຄกอบรม฿หຌนักศึกษามีความรูຌทางดຌานวิชาการชัๅนสูงอยางกวຌางขวาง พียงพอทีไจะขຌา฿จละ
บริหารงานธุรกิจเดຌทุกดຌาน 

2. ฝຄกอบรม฿หຌนักศึกษามีความริริไม ความคิดสรຌาง ละความสามารถ฿นการวิคราะห์ปัญหาตางโ  
฿นดຌานธุรกิจ 

3. ฝຄก฿หຌนักศึกษาเดຌรับความช านาญ฿นการวิจัยปัญหาธุรกิจ ละขຌา฿จถึงความสัมพันธ์ระหวาง
งานธุรกิจทุกดຌาน ละความสัมพันธ์ระหวางธุรกิจกับรัฐบาลละสังคม  

 จากนวคิดครงการจัดตัๅงบัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ฿นป พ.ศ. 2505 ฿นทีไสุด  คณะบริหารธุรกิจ
เดຌปຂดรับนักศึกษารุนรกพรຌอมกับการปຂดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฿นป พ.ศ. 2509 ดยปຂดสอน
นักศึกษาระดับปริญญาทรุนรก มืไอดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2509 มีนักศึกษาผานการสอบคัดลือก 26 คน 
จากผูຌสมัคร 86 คน ละมีนักศึกษาจากหนวยงานราชการทีไสงมารียนอีก 13 คน รวมนักศึกษารุนรกของ
คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 39 คน จนถึงปัจจุบัน  วลาลวงมากือบ 51 ป คณะบริหารธุรกิจผลิตบัณฑิตทีไมี
คุณภาพป็นทีไยอมรับออกเปรับ฿ชຌสังคมละประทศชาติ฿นบทบาทดຌานการบริหารธุรกิจ฿นสาขาตางโ ป็น
จ านวนมาก ชวงวลา 4 ทศวรรษ  ศาสตร์ดຌานการบริหารธุรกิจมีการปลีไยนปลงกຌาวเปขຌางหนຌาอย าง
รวดรใว  คณะบริหารธุรกิจมีการปรับตัว฿นหลายโ ดຌานพืไอกຌาว฿หຌทันการปลีไยนปลงดังกลาวดยเมละลย
ปງาหมายส าคัญทีไจะมุงป็นสถาบันการศึกษาทีไมีมาตรฐาน฿นระดับสากลละมุงนຌนการผลิตคุณภาพมิ฿ช
ปริมาณ  

Motto Empowering Business Leaders with Knowledge  

 ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ป็นครงการปริญญาท ทางบริหารธุรกิจ
ภาษาเทยหงรกของลกทีไเดຌรับการรับรองจาก AACSB International ิThe Association to Advance 
Collegiate Schools of Businessี ซึไงป็นสถาบันทีไ฿หຌการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันดຌาน
บริหารธุรกิจละการบัญชีทัไวลก พืไอ฿หຌมีคุณภาพป็นสากล ดยการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB นัๅน 
ถือวา มีความส าคัญมาก มีพียงรຌอยละ 5 ของสถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจทัไวลกทีไเดຌรับการรับรองนีๅ 
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วิสัยทัศน์ 
 ป็นสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจชัๅนน า฿นอชีย ดยมุงความป็นลิศทางวิชาการละสรຌางผูຌน า
ธุ รกิ จ  ิTo be a leading business school in Asia, focusing on academic excellence and business 
leader preparation.ี 

พันธกิจ 
 We constantly research and disseminate knowledge with support of our business 
networks and international partnerships to prepare graduate students to become leaders 
who are concerned about their society and can cope with changes in their environments 
and organizations effectively. 

ยุทธศาสตร์: คือการรักษามาตรฐาน 6 ดຌาน 
 ดຌานทีไ 1  หลักสูตรการรียน 
 ดຌานทีไ 2  การรับนักศึกษา 
 ดຌานทีไ 3  การสอน 
 ดຌานทีไ 4  การบริการวิชาการกสังคม 
 ดຌานทีไ 5  การคัดลือกละพัฒนาคณาจารย์ 
 ดຌานทีไ 6  การสรຌางครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  

 ป้าหมายของหนวยงาน: คณะบริหารธุรกิจมีปງาหมาย฿นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ ละการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฿หຌอยู฿นระดับสากล มุงความป็นลิศทางวิชาการดຌวยการสรຌาง
ผูຌน าธุรกิจละนักบริหารทีไมีความรูຌความสามารถละทักษะ฿นระดับสากล รวมถึงจริยธรรมละจิตส านึก
รับผิดชอบตอสังคม พืไอสนองความตຌองการของประทศ พิไมจ านวนงานวิจัยทีไมีคุณภาพ ตลอดจนการ
บริการวิชาการสูสังคม ละสรຌางสริมคุณภาพชีวิต฿นการท างานของอาจารย์ละจຌาหนຌาทีไ 

 ขอบขตละภาระงาน: คณะบริหารธุรกิจจัดการศึกษาพืไอตอบสนองกลุมปງาหมาย฿นหลายโ 
กลุม จ านกตามประสบการณ์ท างาน พืไอสรຌางผูຌน า฿นหลายระดับของการบริหารองค์กรภาคอกชน ดย
คณะ฿หຌความส าคัญกับกระบวนการคัดลือกนักศึกษาทีไสามารถดึงดูดนักศึกษาทีไมีศักยภาพ฿นการรียนรูຌละ
ศักยภาพ฿นการป็นผูຌน าสูง สามารถทีไจะพัฒนา฿หຌมีคุณลักษณะ฿นการป็นนักบริหาร ละผูຌน าทีไมีความรูຌ 
ความสามารถ฿นระดับสากล ตรงตามความตຌองการของตลาดรงงาน รวมถึงมีจริยธรรมละจิตส านึก
฿นความรับผิดชอบตอสังคม  
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ครงสรຌางการบริหารของคณะบริหารธุรกิจ 
 

ภาพทีไ 2.1 ครงสรຌางการบงสวนราชการ 
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ภาพทีไ 2.2 การบงสวนราชการภาย฿นส านักงานลขานกุารคณะ 
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ภาพทีไ 2.3 ครงสรຌางอัตราก าลังสายสนับสนุน 
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แ. งานยุทธศาสตร์ละผนงาน  
โ. งานมาตรฐานคุณภาพ ละประกันคุณภาพการศึกษา 
ใ. งานคลังขຌอมูลพืไอการบริหาร 
4. งานสงสริมการพัฒนา ละผลิตอกสารวิชาการ 
5. งานพัฒนาองค์กรละจัดการความรูຌ 
6. งานวิจัยละพัฒนา 
7. งานสรຌางครือขายความรวมมือวิชาการ 
8. งานวิทศสัมพันธ์ 

 

บทบาทหนຌาทีไกลุมงานผนละพัฒนา 
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 กลุมงานผนละพัฒนาป็นสวนหนึไงของระบบงานหลักของคณะ มีบทบาท หนຌาทีไ ละ
ความรับผิดชอบครอบคลุมภารกิจทีไส าคัญ ดังนีๅ 

 1.  งานยุทธศาสตร์ละผนงาน  
1.1 ผนปฏิบัติงานประจ าป 

ู งานทีไตຌองด านินการตอนืไอง 
ู ครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 

1.2 ผนปฏิบัติราชการประจ าป             
1.3 ผนปฏิบัติราชการ 5 ป 
1.4 ผนกลยุทธ์ภาย฿ตຌบริบทของคณะ  
1.5 ผนกลยุทธ์ 5 ป  
1.6 ผนกลยุทธ์ 10 ป  
1.7 ผนบริหารความสีไยง  

ู  ผนตอบสนองความสีไยง ระดับสถาบัน 
ู ผนบริหารความสีไยง ระดับคณะ 
ู ผนบริหารความสีไยง฿นภาวะฉุกฉิน ระดับคณะ 

 2. งานมาตรฐานคุณภาพ ละประกันคุณภาพการศึกษา 

 3. งานคลังขຌอมูลพืไอการบริหาร 
  3.1 งานสถิติละขຌอมูลสารสนทศ  
  3.2 งานสรุปผลการด านินงาน พรຌอมจัดท าขຌอมูลพืไอการน าสนอ  
  3.3 งานจัดท า ตรวจสอบ ละรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
   ิผลการด านินงานครงการ/กิจกรรมของคณะทีไสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สถาบันฯี 
  3.4 งานจัดท า ตรวจสอบ ละรายงานการปฏิบัติงานของคณบดี 
  3.5 งานจัดท าตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌอง 

 4. งานสงสริมการพัฒนา ละผลิตอกสารวิชาการ 
  4.1 วารสารบริหารธุรกิจ นิดຌา ิNIDA Business Journalี 

 5. งานพัฒนาองค์กรละจัดการความรูຌ 
 6. งานวิจัยละพัฒนา 
 7. งานสรຌางครือขายความรวมมือวิชาการ 
 8. งานวิทศสัมพันธ์ 
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บทบาทหนຌาทีไความรับผิดชอบ ละลักษณะงานทีไปฏิบัติของ
ต าหนงนกัวิคราะห์นยบายละผน 

 

 

 กลุมงานผนละพัฒนาป็นสวนหนึไงของ
ระบบงานหลักของคณะ มีบทบาท หนຌาทีไ ละความ
รับผิดชอบครอบคลุมภารกิจทีไส าคัญกีไยวกับงาน
ยุทธศาสตร์ละผนงาน การถายทอดผนลงสูการ
ปฏิบัติ การติดตามละประมินผลการด านินงาน 
รวมทัๅงการสรุปละรายงานผลตอทีไประชุมผูຌบริหาร
ตางโ ของคณะ ละงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภาย฿น ิสกอ.ี ภายนอก ิสมศ.ี ละการประกัน
คุณภาพระดับสากล ิAACSBี ซึไงตຌองมีการปรับปรุง
พัฒนางานอยางตอนืไอง ดยผูຌจัดท าคูมือ ปัจจุบัน
ด ารงต าหนงนักวิคราะห์นยบายละผน ระดับ
ปฏิบัติการ ท าหนຌาทีไรักษาการ฿นต าหนงหัวหนຌา
กลุมงานผนละพัฒนา ของคณะบริหารธุรกิจ มีหนຌาทีไ
ความรับผิดชอบ ดังนีๅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. งานยุทธศาสตร์ละผนงาน:  ฿ชຌความรูຌ ความสามารถ฿นการปฏิบัติงานดังนีๅ 

  1.1 ศึกษา วิคราะห์ชืไอมยงยุทธศาสตร์สถาบัน ยุทธศาสตร์คณะ รวบรวม ประสานผน 
ประมวลผน พิจารณาสนอนะพืไอประกอบการก าหนดนยบาย จัดท ารางผนฯ ตามก าหนดการละ
ผนการด านินงาน กอนสนอรองคณบดีฝຆายวางผนละพัฒนา ทีไประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะ ละ
จัดสง฿หຌกองผนงาน พืไอสนอทีไประชุม ทคอ.การวางผนละประมินผล ละผูຌบริหารสถาบัน ดังนีๅ 
  1.1.1 ผนปฏิบัติงานประจ าป 
   ู งานทีไตຌองด านินการตอนืไอง 
   ู ครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 
  1.1.2 ผนปฏิบัติราชการประจ าป  
  1.1.3 ผนปฏิบัติราชการ 5 ป 
  1.1.4 ผนกลยุทธ์ภาย฿ตຌบริบทของคณะ  
  1.1.5 ผนกลยุทธ์ 5 ป   
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  1.1.6 ผนกลยุทธ์ 10 ป  
  1.1.7 ผนบริหารความสีไยง  
   ู ผนตอบสนองความสีไยง ระดับสถาบัน 
   ู ผนบริหารความสีไยง ระดับคณะ 
   ู ผนบริหารความสีไยง฿นภาวะฉุกฉิน ระดับคณะ 

 1.2 ด านินการบันทึกละตรวจสอบปງาหมายของตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติราชการประจ าป
งบประมาณ ิตัวชีๅวัดสถาบัน/สกอ./สมศ./กพร./ส านักงบประมาณ/ค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณบดี ี 
฿นระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ิSMS: Strategy Management Systemี พืไอกองผนงานรวบรวม
สนอตอทีไประชุม ทคอ.การวางผนละประมินผล ละผูຌบริหารสถาบัน 

 1.3 ฿หຌขຌอมูล ถายทอดผน ละอธิบายปງาหมาย ของตัวชีๅวัด฿นผนตางโ ฿หຌกผูຌมีสวน
กีไยวขຌอง ทัๅงคณาจารย์ จຌาหนຌาทีไของกลุมงาน ละหนวยงานภาย฿ตຌคณะ รวมทัๅงการสนอตงตัๅง
คณะกรรมการบริหารผนตางโ 

 1.4 ประสานติดตามผลการด านินงานจากผูຌมีสวนกีไยวขຌอง ทัๅงจากกลุมงานละหนวยงาน
ภาย฿ตຌคณะ ละหนวยงานภายนอกคณะ รวบรวม ตรวจสอบ วิคราะห์ละประมินผลความส ารใจตามผน
ตางโ ขຌางตຌน ดยจัดท าป็นขຌอมูล ละน าสนอผลการวิคราะห์กราฟตางโ ดຌวย Excel สรุปผล ขຌอสังกตุ 
ละขຌอสนอนะดຌวยปรกรม PowerPoint สนอรองคณบดีฝຆายวางผนละพัฒนา ทีไประชุมคณะ/
กรรมการประจ าคณะ ละจัดสง฿หຌกองผนงานพืไอคณะน าสนอตอทีไประชุม ทคอ.การวางผนละ
ประมินผล พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการตัดสิน฿จของผูຌบริหารสถาบันทุก 6 ดือน 9 ดือน ละ 12 ดือน 
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 2. งานมาตรฐานคุณภาพ ละประกันคุณภาพการศึกษา 
  [งานประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ิสกอ.ี ภายนอก ิสมศ.ี ละงานประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับสากล ิAACSBี] 

 2.1 วิคราะห์ชืไอมยงขຌอมูลดຌานการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวม ประสานผน จัดท า
ขຌอมูลพืไอก าหนดปງาหมายดຌานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สกอ. 
ละผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสากล รวมทัๅงผนการด านินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
สนอรองคณบดีฝຆายวางผนละพัฒนา ทีไประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะ ละจัดสง฿หຌกองผนงาน 
พืไอสนอทีไประชุม ทคอ.การวางผน ละประมินผล ละผูຌบริหารสถาบัน 

 2.2 จัดท าผนงาน/ครงการ ละบบขอรับการจัดสรรงบประมาณพืไอการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสากล จากงบประมาณงินทุนคณะ ทุกปงบประมาณ 

 2.3 ศึกษา หาขຌอมูล วางผน ขออนุมัติละด านินการจัดครงการ/กิจกรรมพืไอสงสริมละ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภาย฿น ิสกอ.ี ละการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล 

 2.4 ประสาน ก ากับติดตาม รวบรวมขຌอมูลผลการด านินงานดຌานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากผูຌมีสวนกีไยวขຌอง ทัๅงจากกลุมงานละหนวยงานภาย฿ตຌคณะ ละหนวยงานภายนอกคณะ 
ตรวจสอบ วิคราะห์ ละประมินผลตามตัวบงชีๅของการประกันคุณภาพการศึกษา ดยจัดท าป็นขຌอมูล ละ
น าสนอผลการวิคราะห์กราฟตางโ ดຌวย Excel สรุปผล ขຌอสังกตุ ละขຌอสนอนะดຌวยปรกรม 
PowerPoint สนอรองคณบดีฝຆายวางผนละพัฒนา ทีไประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะ ละจัดสง฿หຌ
กองผนงาน พืไอคณะน าสนอตอทีไประชุม ทคอ.การวางผนละประมินผล พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการ
ตัดสิน฿จของผูຌบริหารสถาบันทุก 6 ดือน 9 ดือน ละ 12 ดือน 

 2.5 จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ตาม
กณฑ์ สกอ. ด านินการตามกระบวนการตรวจประมิน ประสานงานผูຌทรงคุณวุฒิ ทัๅงภาย฿นละภายนอก 
พืไอรับการตรวจประมินการประกันคุณภาพการศึกษา ทัๅงทางทรศัพท์ หนังสือราชการภาย฿น/ภายนอก 
ละ eูmail รวมทัๅงสรุปละวิคราะห์ขຌอมูลผลการตรวจประมินการประกันคุณภาพการศึกษาพืไอสนอ
นวทางการพัฒนากผูຌบริหารคณะ ดยสนอรองคณบดีฝຆายวางผนละพัฒนา ทีไประชุมคณะ/กรรมการ
ประจ าคณะ ละจัดสง฿หຌกองผนงาน พืไอสนอทีไประชุม ทคอ.การวางผนละประมินผล ละผูຌบริหาร
สถาบัน 

 2.6 ประสาน ติดตามขຌอมูลชิงปริมาณของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล ิAACSBี 
ดยจัดท าป็นขຌอมูล วิ คราะห์  ประมวลผลดຌวย Excel พืไอรวบรวมละจัดท าป็นรายงาน CIR 
ิCONTINUOUS IMPROVEMENT REVIEW REPORTี 
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 2.7 ประสาน ติดตามขຌอมูลชิงปริมาณของการประกันคุณภาพการศึกษาจากผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 
ทัๅงจากกลุมงานละหนวยงานภาย฿ตຌคณะ ละหนวยงานภายนอกคณะ ิเดຌก ขຌอมูลรายชืไอ อาจารย์ 
นักศึกษา ศิษย์กา บุคลากรสายสนับสนุนทีไเดຌรับรางวัล ิปการศึกษาีุ ผลงานของผูຌส ารใจการศึกษาระดับ
ปริญญาททีไเดຌรับการการตีพิมพ์ ิป พ.ศ.ีุ งานวิจัยหรืองานสรຌางสรรค์ทีไเดຌรับการตีพิมพ์หรือผยพร ิป พ.ศ.ีุ 
จ านวนละมูลคางานวิจัยละงานบริการวิชาการ ิปงบประมาณีุ ผลงานวิชาการทีไเดຌรับการรับรองคุณภาพ 
ิป พ.ศ.ีุ การพัฒนาคณาจารย์ ิคุณวุฒิละต าหนงทางวิชาการี ิปการศึกษาี ี รวบรวม ละจัดท าขຌอมูล
พืไอรายงานผลการบันทึกขຌอมูล฿นระบบ QAIS ดຌวยปรกรม PowerPoint สนอรองคณบดีฝຆายวางผน
ละพัฒนา ละจัดสง฿หຌกองผนงาน พืไอคณะน าสนอตอทีไประชุม ทคอ.การวางผนละประมินผล พืไอ
฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร ปละ 2 ครัๅง ละบันทึกขຌอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ิสกอ.ี ฿นฐานขຌอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ิCHEูQA ONLINE SYSTEM ผานทาง 
www.mua.go.thี ปละ 1 ครัๅง 

 2.8 ติดตามการบันทึกขຌอมูลผลงานของผูຌส ารใจการศึกษาระดับปริญญาททีไเดຌรับการตีพิมพ์
หรือผยพร ิปการศึกษาี ทุกหลักสูตร / ครงการ ฿น www.mba.nida.ac.th ละระบบบริการการศึกษา 
รวบรวม ละจัดท ารายงาน ิProceedingี การผยพรผลงานของผูຌส ารใจการศึกษา 
 

 2.9 ประสาน รวบรวมอกสาร/รายการหลักฐาน พืไอตรียมพรຌอมรับการประมินระดับสถาบัน 
ละประสานตรียมผูຌขຌารับการสัมภาษณ์฿นการตรวจประมินระดับสถาบัน รายชืไอผูຌขຌารวมการปຂด/ปຂดการ
ประมินระดับสถาบัน 

 

  

http://www.mba.nida.ac.th/
http://www.mua/
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 3. งานคลังขຌอมลูพืไอการบริหาร 
  3.1 งานสถิติละขຌอมูลสารสนทศ  
  3.2 งานสรุปผลการด านินงาน พรຌอมจัดท าขຌอมูลพืไอการน าสนอ  
  3.3 งานจัดท า ตรวจสอบ ละรายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดยประสาน รวบรวม
ขຌอมูลผลการด านินงานครงการ/กิจกรรมของคณะทีไสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ ิป
ละ 1 รอบประมินี 
  3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี ดยการประสาน รวบรวมขຌอมูลผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ประจ าปงบประมาณ ิปละ 2 รอบประมินี จากกลุมงานละหนวยงานภาย฿ตຌคณะ ตรวจสอบ 
วิคราะห์ขຌอมูลดຌวย Excel ดย฿ชຌคาฉลีไยละรຌอยละ สรุปขຌอมูลละค านวณคะนนดย฿ชຌวิธีทียบคะนน
ป็นรຌอยละ พรຌอมทัๅงจัดท าอกสารรายละอียดหลักฐาน  ิเดຌก การพัฒนาการรียนการสอน สถิติขຌอมูล
นักศึกษารับขຌา นักศึกษาส ารใจ การสงสริมงานวิจัย ละการประชุมวิชาการ การบริหารงานทัไวเป ผลงาน
ทางวิชาการทีไเดຌรับการตีพิมพ์ผยพร฿นระดับนานาชาติ ขຌอมูลรางวัลอาจารย์/นักศึกษา การมีสวนรวม฿น
กิจกรรมตางโ ของนักศึกษา ฯลฯี สนอคณบดีพิจารณา ละสงขຌอมูล฿หຌกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

  3.5 งานจัดท าตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌอง 

 4. งานสงสริมการพัฒนา ละผลิตอกสารวชิาการ 
  4.1 วารสารบริหารธุรกิจ นิดຌา ิNIDA Business Journalี  
   ด านินการงานวารสารบริหารธุรกิจ นิดຌา ิNIDA Business Journalี ซึไงป็นวารสารวิชาการ 
ระดับชาติ อยู฿นฐานขຌอมูล TCI กลุมทีไ 1 ฿นต าหนงผูຌชวยบรรณาธิการ ดยมีบทบาทหนຌาทีไ฿นการวางผน 
ก าหนดนวทาง จัดตรียมขຌอมูล ประสาน บรรณาธิการ คณะกรรมการบริหารวารสาร ผูຌขียนบทความ
ภาย฿นละภายนอก ผูຌทรงคุณวุฒิประมินผลงานภาย฿นละภายนอก ทัๅงทางทรศัพท์ หนังสือราชการ
ภาย฿น/ภายนอก ละ eูmail รวมทัๅงการประสานรงพิมพ์ กระบวนการสัไงพิมพ์ การบิกจายคา฿ชຌจาย 
ตลอดจนการผยพรวารสาร฿หຌกหຌองสมุด บุคคลทัไวเป นักศึกษาปัจจุบัน ละศิษย์กา 

 5. งานพัฒนาองค์กรละจัดการความรูຌ ิKnowledge Managementี 
  5.1 ศึกษา วิคราะห์ ชืไอมยง รวบรวม ประสานผน ประมวลผน พิจารณาสนอนะ
พืไอการจัดท าผนการด านินงานจัดการความรูຌ ละจัดสง฿หຌกองบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอสนอทีไประชุม
คณะท างานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูຌ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  5.2 ประสาน ก ากับติดตาม รวบรวมขຌอมูลผลการด านินงานตามผนบริหารจัดการความรูຌ 
คณะบริหารธุรกิจ ปละ 2 ครัๅง ิรอบ 6 ดือน ละ 12 ดือนี 
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คุณภาพ ความยุงยากละความซับซຌอน 
ของงาน฿นหนຌาทีไความรับผิดชอบ 

1. คุณภาพของงาน 

 ปฏิบัติงาน฿นฐานะหัวหนຌากลุมงานทีไมีประสบการณ์ตามหนຌาทีไความรับผิดชอบ ทัๅงงานยุทธศาสตร์
ละผนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา ละงานอืไนโ ทีไเดຌรับมอบหมาย ดย฿ชຌความรูຌ  ความสามารถ 
ความช านาญทักษะ ละประสบการณ์สูง฿นดຌานการวิคราะห์นยบายละผน ปฏิบัติงานทีไตຌองมีการศึกษา
กีไยวกับนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดท าผนยุทธศาสตร์ ซึไงครอบคลุมรืไองวิสัยทัศน์ ิVisionี พันธกิจ 
ิMissionี ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ สภาพวดลຌอม ทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร การก าหนด
ยุทธศาสตร์ ปງาประสงค์ ตัวชีๅวัด ละคาปງาหมายพืไอ฿หຌสามารถจัดท าผน ประสานผน ละประมวลผน
ทุกระดับ฿หຌสอดคลຌองกับนยบายของผูຌบริหาร ดยปฏิบัติตามกฎ/ระบียบ/หลักกณฑ์/ขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง 
ละถูกตຌองตรงตามมาตรฐานการปฎิบัติงานตางโ รวมทัๅงการ฿ชຌทคนิคละทักษะ฿นการส ารวจ วิคราะห์
ปรียบทียบขຌอมูลละประมินสถานการณ์฿นปัจจุบันจนถึงนวนຌม฿นอนาคต พืไอ฿หຌกิดการพัฒนางาน 
ละผลการด านินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละสัมฤทธิผล 

2. ความยุงยากละความซับซຌอนของงาน 

 ปฏิบัติงาน฿นฐานะหัวหนຌากลุมงานทีไมีประสบการณ์ตามหนຌาทีไความรับผิดชอบ ทัๅงงานยุทธศาสตร์
ละผนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา ละงานอืไนโ ทีไเดຌรับมอบหมาย ดยจ าป็นตຌอง฿ชຌดุลยพินิจ    
฿นการส ารวจ วิคราะห์ สังคราะห์พืไอก าหนดผนการด านินงาน มีทคนิคการก าหนดนวทางการด านินงาน
ตามภารกิจ/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรฐานคุณภาพทีไปลีไยนปลงเป ละถูกตຌองป็นเปตามกฎ ระบียบ 
ขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง ละตຌองด านินการอยางรวดรใวทันภาย฿นวลาทีไก าหนด อีกทัๅงจ าป็น ตຌองติดตอ
ประสานงาน พืไอรับละ/หรือ฿หຌขຌอมูล/฿หຌค านะน า นຌมนຌาวชักจูง ละติดตาม฿หຌค านะน า ปรึ กษาก
บุคลากรทัๅงภาย฿นละภายนอกหนวยงาน พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานตามหนຌาทีไความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ
มากยิไงขึๅน ดยมุงประยชน์สูงสุดละกิดผลกระทบนຌอยทีไสุดตอหนวยงานละสถาบัน 
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3. การก ากับตรวจสอบ 

 ปฏิบัติงาน฿นฐานะหัวหนຌากลุมงานทีไมีประสบการณ์ ตามหนຌาทีไความรับผิดชอบ ทัๅงงานยุทธศาสตร์
ละผนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา ละงานอืไนโ ทีไเดຌรับมอบหมาย ซึไงมีขอบขตนืๅอหาของงาน
หลากหลาย ละมีขัๅนตอนการท างานทีไยุงยากซับซຌอน คอนขຌางมาก ดยตຌองก าหนดนวทางการท างานทีไ
หมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ ผูຌปฏิบัติ งาน พืไอ฿หຌผลการด านินงานส ารใจตาม
วัตถุประสงค์ ละบรรลุปງาหมายตามทีไผูຌบังคับบัญชาก าหนดเวຌ รวมทัๅงป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
ดยผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการประมินคุณภาพ ทัๅงภาย฿น ิสกอ.ี ละคุณภาพระดับสากลอยาง
ตอนืไอง 

4. การตัดสิน฿จ 

 ปฏิบัติงาน฿นฐานะหัวหนຌากลุมงานทีไมีประสบการณ์ ตามหนຌาทีไความรับผิดชอบ ทัๅงงานยุทธศาสตร์
ละผนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา ละงานอืไนโ ทีไเดຌรับมอบหมาย ซึไงมีขอบขตนืๅอหาของงาน
หลากหลาย ละมีขัๅนตอนการท างานทีไยุงยากซับซຌอน คอนขຌางมาก ดยตຌองก าหนดนวทางการท างานทีไ
หมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนการควบคุม ตรวจสอบ ฿หຌค าปรึกษานะน า ปรับปรุงกຌเข ติดตาม
ประมินผล ละกຌเขปัญหาขัดขຌอง฿นการด านินการอยางรวดรใวทันภาย฿นวลาทีไก าหนด รวมทัๅงการ
ตัดสิน฿จพืไอกຌเขปัญหาฉพาะหนຌา พืไอ฿หຌผลการด านินงานส ารใจตามวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมายตาม
กณฑ์มาตรฐานละ/หรือผูຌบังคับบัญชาก าหนดเวຌ 

  



 20 

 

 

3 
 

หลักกณฑ์ วธิีการปฏิบัติงาน ละงืไอนเข 
 

  
 
 

 
 
 
 

 

1. การจัดท าผนปฏิบัติราชการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. กระบวนการจัดท าผนปฏิบัติราชการบบมีสวนรวม  
3. กระบวนการน าผนเปสูการปฏิบัติ 

4. กระบวนการควบคุม ละประมินผล 
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การจัดท าผนปฏิบัติราชการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 ผนปฏิบัติราชการประจ าป หมายถึง การจัดท าผนประจ าปของสถาบัน พืไอ฿หຌสอดคลຌองตาม
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2550 พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหาร
กิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. 2546 ละระบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการจัดท าผนการบริหารราชการ
ผนดิน พ.ศ. 2547 ซึไงคณะรัฐมนตรีก าหนด฿หຌสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ละหนวยงานอืไนโ ของรัฐ
ด านินการจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป฿หຌสอดคลຌองกับผนบริหารราชการผนดิน  ิคูมือการ
ปฏิบัติการการถายทอดตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงบประมาณ , กลุมงานนยบายละผน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ี 

 การจัดท าผนปฏิบัติราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดท าขึๅนพืไอป็นกรอบ฿นการ
ด านินงานประจ าปงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พืไอ฿หຌบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์พันธกิจ ละปรัชญาของสถาบัน สถาบันมีกระบวนการจัดท าผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปงบประมาณ อยางป็น ระบบครบวงจร ตัๅงตการก าหนดนยบาย การจัดท าผน การถายทอดผน
สูการปฏิบัติ ละการติดตาม ประมินผล ดยมีวิสัยทัศน์พันธกิจ ละวัตถุประสงค์ป็นกรอบ฿นการ
ด านินงาน เดຌมุงนຌน฿หຌหนวยงานมีสวนรวม฿นการก าหนดนยบาย/ผนงาน/ครงการทีไตรงตามบทบาทละ
ภารกิจของหนวยงาน ซึไงสอดคลຌองกับนยบายของสถาบัน มีการก าหนดปງาหมายหนวยงานทีไสอดคลຌองกับ
ปງาหมายของสถาบัน พืไอน าเปสูการปฏิบัติ฿นทิศทางดียวกัน มีการก าหนดตัวชีๅวัด คาปງาหมายตัวชีๅวัดทีไ
ชัดจน พืไอป็นนวทาง฿นการประมินผลการด านินงาน ละสามารถตอบสนองภารกิจของสถาบัน  

 สถาบันเดຌน านยบายของคณะรัฐมนตรีพลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
ผนปฏิบัติราชการ 4 ปของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผนพัฒนาระยะยาว 15 ป สถาบันู
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551ู2565 ละผนกลยุทธ์ 4 ป ิพ.ศ. 2560ู2563ี ป็นกรอบ฿นการ
จัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ละน าขຌอมูลทีไเดຌจากการศึกษา วิจัย ส ารวจ ละ
ขຌอสนอนะจากผูຌประมินภายนอก มาวิคราะห์พืไอก าหนดนวทาง฿นการพัฒนา ละประกอบการจัดท า
ผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนีๅ  
 1.1 ผลการวิคราะห์จุดขใง จุดออน อกาส ละอุปสรรค ิSWOT Analysisี  
 1.2 พิจารณาจุดออน ละขຌอสนอนะจากผลการประมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบรก 
รอบทีไ 2 ละรอบทีไ 3  
 1.3 ขຌอสนอนะจากผลการตรวจรายงานการประมินตนอง ิSARี ระดับสถาบัน ประจ าป
การศึกษา 2557 จากคณะกรรมการประมินคุณภาพภาย฿น  
 1.4 ความสอดคลຌองกับพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติละวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. โ5เ้ 
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กระบวนการจัดท าผนปฏิบัติราชการบบมีสวนรวม 

 สถาบันเดຌปຂดอกาส฿หຌผูຌบริหารทุกระดับ ทุกหนวยงาน ละผูຌปฏิบัติงานเดຌมีสวนรวม฿นการก าหนด
ทิศทาง ปງาหมาย ละนวทาง฿นการปฏิบัติงาน พืไอก าหนดป็นผนปฏิบัติราชการรวมกัน ดังนีๅ 
 1. มุงนຌนการปฏิบัติงาน฿หຌกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ พืไอ฿หຌการบริหารราชการป็นเปอยาง
มีประสิทธิภาพ ละป็นประยชน์ตอความตຌองการของประทศ มีการวางผนกลยุทธ์ ก าหนดวิสัยทัศน์
ผนงานทัๅงระยะสัๅนละระยะยาว 
 2. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ละ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. มีการวางผนปฏิบัติการ ิOperational Planningี ดยการน ากลยุทธ์มาก าหนดป็น
ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม พืไอ฿หຌกิดผลส ารใจดยมีปງาหมายทีไสดงถึงผลผลิต ผลลัพธ์ ละเดຌชืไอม ยง
กับการจัดสรรงบประมาณ บบมุ ง นຌนผลงานตามยุทธศาสตร์  ิ Strategic Performance Based 
Budgetingี 
 4. มอบหมายผูຌรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทีไชัดจน ละมีปງาหมายการท างานทีไตกลงรวมกัน 
 5. มีตัวชีๅวัดผลการด านินงานทีไสดงประสิทธิภาพละประสิทธิผล ซึไงจะน าเปสูการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ละปรับปรุงพัฒนางาน฿หຌดียิไงขึๅน 
 
 สรุปการด านินงานดังกลาวสอดคลຌองกับนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดຌวย
หลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. โ5ไๆ คือ 
 1. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ มีปງาหมายนຌนผลผลิตละผลลัพธ์ทีไชัดจน 
 2. ผูຌบริหารทุกระดับของสถาบันมีปງาหมายของการท างานทีไชัดจน สอดคลຌองกับพันธกิจหลัก
ของสถาบัน 
 3. มีตัวชีๅวัดผลการปฏิบัติงานพืไอ฿หຌสามารถติดตามการปฏิบัติงานเดຌ ละสามารถน าเป
ทียบคียงพืไอการขงขันเดຌ 
 4. จัดสรรงบประมาณดยการชืไอมยงกับผนงาน/ครงการทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ 
 5. นอกจากสงสริมการมีสวนรวม฿นการก าหนดนยบาย ปງาหมาย ของสถาบันลຌว ยังมีการ
กระจายอ านาจการตัดสิน฿จ฿นการบริหารเปสูผูຌปฏิบัติงานทุกระดับ 
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กระบวนการน าผนเปสูการปฏิบัติ 

 สถาบันเดຌก าหนดนวทาง฿นการน าผนเปสูการปฏิบัติ หลังจากการปลงกลยุทธ์ตางโ ทีไก าหนดเวຌ 
ออกป็นผนปฏิบัติการประจ าปลຌว ดย 

 1. จัดท าผนปฏิบัติงานประจ าป ิAction Planี 
  ก าหนด฿หຌตละหนวยงานจัดท าผนปฏิบัติงาน ดยมีรายละอียดกีไยวกับกิจกรรม฿นการ
ด านินงาน/ครงการทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ปງาประสงค์ ตัวชีๅวัด ปງาหมายตัวชีๅวัด 
ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ งบประมาณ พืไอป็นกรอบนวทาง฿นการปฏิบัติงานตละปงบประมาณ 

 2. การปฏิบัติตามผน ิTake Actionี 
 2.1 มีกระบวนการ฿นการถายทอดผน พืไอน าเปสูการปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามผนงาน/

ครงการ/กิจกรรม ดยผูຌบริหารสืไอสารท าความขຌา฿จกับผูຌปฏิบัติงานทุกระดับ ทัๅงผูຌทีไกีไยวขຌองดยตรง ละ
ผูຌ฿หຌการสนับสนุนเดຌตระหนักถึงการมีปງาหมายรวมกัน ดย฿หຌมีความรับผิดชอบ฿นบทบาทละภารกิจทีไ
เดຌรับมอบหมาย ละน าเปปฏิบัติ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ดยมีการจัดท าขຌอตกลงการปฏิบัติงานป็นลาย
ลักษณ์อักษรระหวางผูຌบริหารระดับสูงกับผูຌบริหารหนวยงาน 

 2.2 มีการตรียมความพรຌอมของระบบบริหารจัดการ เดຌก 
 ู มีระบบการจัดการความรูຌของสถาบัน ิKnowledge Managementี พืไอป็นการ
สริมสรຌางขีดสมรรถนะการรียนรูຌ฿นองค์กร ฿หຌมีพียงพอตอการน าเป฿ชຌปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงระบบ/
วิธีการท างาน฿หຌสามารถสนับสนุนการด านินงานตามผนงาน/ครงการเดຌส ารใจ 
 ู มีระบบครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทคนลยีสารสนทศ ซึไงครอบคลุมครืไองมือ อุปกรณ์ 
ระบบฐานขຌอมูล ระบบครือขายการสืไอสาร ชวยสนับสนุนการด านินงานตามผน 
 ู มีระบบการบริหารความสีไยงของสถาบัน พืไอป็นกลเก฿นการควบคุมละจัดการ
ความสีไยงตางโ ทีไมีผลกระทบตอสถาบัน ละป็นกระบวนการส าคัญทีไจะชวย฿หຌการด านินงานตาม
ผนปฏิบัติงานบรรลุผล ละป็นภูมิคุຌมกัน฿หຌกสถาบัน฿นการผชิญตอการปลีไยนปลงของสภาพวดลຌอม
ทัๅงภาย฿นละภายนอก 
 ู มีระบบการควบคุมภาย฿นทีไครอบคลุมทุกภารกิจทัๅงดຌานการรียนการสอน ดຌาน
งานวิจัย ดຌานงานฝຄกอบรม ดຌานการคลัง ดຌานการพัสดุ ดຌานบุคคล ดຌานสารสนทศ พืไอควบคุม ละปງองกัน
ความสีไยงดຌานการปฏิบัติการ พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปตามกฎระบียบขຌอบังคับทีไถูกตຌอง ละตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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กระบวนการควบคุม ละประมินผล 
 
 สถาบันเดຌก าหนด฿หຌมีระบบละกลเก฿นการควบคุม ก ากับติดตาม ละประมินผล ด านินงานตาม
ผน ดังนีๅ 
 4.1 มีการติดตามผลการด านินงาน ดยผานทีไประชุม ทคอ.การวางผนละประมินผล 
ซึไงประกอบดຌวยผูຌบริหารสถาบัน รองคณบดีฝຆายวางผนของทุกคณะ ผูຌอ านวยการส านักของส านัก ละ
ผูຌอ านวยการของทุกกอง/ส านักงาน 
 4.2 การรายงานความกຌาวหนຌา฿นการด านินงาน ผูຌบริหารคณะ/ส านัก รายงานผลตอทีไประชุม
คณบดีละผูຌอ านวยการส านัก ทุกเตรมาส พืไอรับทราบความกຌาวหนຌา฿นการด านินงานป็นระยะโ รวมทัๅง
สงขຌอมูลยຌอนกลับ฿หຌกผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌอง พืไอปรับปรุงกຌเขการปฏิบัติงาน ฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไ
หมาะสม 
 4.3 มีการวัดผลละประมินผล ดยมีการก าหนดตัวชีๅวัดผลการปฏิบัติงาน ป็นครืไองมือ฿นการ
วัดผลการด านินงานทีไชัดจน ครอบคลุมทัๅง฿นชิงปริมาณ คุณภาพ วลา ละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ 
มีการกใบรวบรวมขຌอมูล วิคราะห์ละประมินผลขຌอมูล ตลอดจนท าการส ารวจ พืไอประมินผลส ารใจของ
การปฏิบัติงานตามผน฿นตละรอบวลา ผลทีไเดຌจากการประมินจะป็นขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการวางผนกล
ยุทธ์ละจัดท าผนปฏิบัติราชการ฿นปตอเป 
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ภาพทีไ 3.1 วงจรการจัดท าผนปฏิบัติราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่ีมา: แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
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ภาพทีไ 3.2 สดงความชืไอมยงระหวางนยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แหล่งที่มา: แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
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ภาพทีไ 3.3 ขัๅนตอนการน าผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปสูการปฏิบัติ          
฿นระดับหนวยงานละการติดตามประมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา: แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
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ภาพทีไ 3.4 NIDA Strategy Map 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งที่มา: แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
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ตารางทีไ 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/กลยุทธ์ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แหล่งที่มา: แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
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แหล่งที่มา: แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
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แหล่งที่มา: แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
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4 
 

กระบวนการละขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1. กระบวนการละขัๅนตอนการปฏิบัติงาน  
2.  ความหมายของสัญลักษณ์฿นผนผังการปฏิบัติงาน ิWork Flowี 
3.  ผนผังการปฏิบัติงาน ิWork Flowี 
4.  รายละอียดขัๅนตอนละกระบวนการปฏิบัติงาน 
5.  ขัๅนตอนการบันทึกคาป้าหมายตัวชีๅวัด                                               

฿นระบบบริหารจัดการยุทธศาตร์ ิSMS: Strategy Management Systemี 
6.  การถายทอดผนลงสูการปฏิบัติ ิผยพรค ารับรองการปฏิบัติราชการี 
7.  กระบวนการควบคุม ละประมินผล 
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กระบวนการละขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 

คณะบริหารธุรกิจ 

 คณะบริหารธุรกิจ มีการจดัท าผนปฏิบัติราชการประจ าป ตามกรอบนวทาง฿นการด านินงานของ
สถาบัน ดยมุงนຌน฿หຌหนวยงานมีสวนรวม฿นการก าหนดนยบาย/ผนงาน/ครงการทีไตรงตามบทบาทละ
ภารกิจของหนวยงาน ซึไงสอดคลຌองกับนยบายของสถาบัน มีการก าหนดปງาหมายหนวยงานทีไสอดคลຌองกับ
ปງาหมายของสถาบัน พืไอน าเปสูการปฏิบัติ฿นทิศทางดียวกัน ซึไงสถาบันเดຌมีการก าหนดตัวชีๅวัด คาปງาหมาย
ตัวชีๅวัดทีไชัดจน พืไอป็นนวทาง฿นการประมินผลการด านินงาน ละสามารถตอบสนองภารกิจของ
สถาบัน  

 ฿นสวนของกระบวนการละขัๅนตอนการปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ มีรายละอียดดังนีๅ 
1. รวบรวม/สังคราะห์ขຌอมูล 
2. ตรวจสอบละก าหนดคาปງาหมายตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติราชการประจ าป 
3. จัดท า ิรางี ผนปฏิบัติราชการประจ าป 
4. สนอทีไประชุมคณะกรรมการงินทุนคณะ ละทีไประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะ ตามล าดับ 
5. บันทึกคาปງาหมายตัวชีๅวัดผานระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์  
6. กองผนงานตรวจสอบคาปງาหมายตัวชีๅวัด 
7. อธิการบดีละผูຌบริหารหนวยงานลงนาม฿นค ารับรองการปฏิบัติราชการ ละ            

ผนปฏิบัติราชการประจ าป 
8. ถายทอดผนลงสูการปฏิบัติ ิผยพรค ารับรองการปฏิบัติราชการี 
9. ติดตามผลการด านินงาน ซึไงบงออกป็น 

9.1 ติดตามตัวชีๅวัด฿นผน 
9.2 ติดตามครงการ/กิจกรรม฿นผน 

10. ประมินผลการด านินงาน 
11. สนอทีไประชุมคณะกรรมการงินทุนคณะ ละทีไประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะ ตามล าดับ 
12. น าขຌอสนอนะเปปรับปรุงผน 
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ตารางทีไ 4.1 ความหมายของสัญลักษณ์฿นผนผังการปฏิบัติงาน ิWork Flowี 
 การจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 
 
 

จุดริไมตຌน ละสิๅนสุด 

 
 
 

กิจกรรมละการปฏิบัติงาน 

 
 
 

การตัดสิน฿จ ทางลือก การอนุมัติ 

 
 
 

การเหลของขัๅนตอนหลักกรณีผานกระบวนการ  
หในชอบ ดยทีไยังเมสิๅนสุด หรือเมอนุมัติ  

 

การเหลของขัๅนตอนกรณีเมอนุมัติ หรือเมหในชอบ 
 ดย฿หຌปรับกຌ/พิไม/ลดคาปງาหมายตัวชีๅวัด  

 
 
 

มีหนຌาถัดเป 
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พิจารณา 

ภาพทีไ 4.1 ผนผังขัๅนตอนการปฏิบัติงาน ิWork Flowี 

ผนผังขัๅนตอนการปฏิบัติงาน ิWork Flowี 
การจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวม/สังคราะห์ขຌอมูล 

ริไม 

ตรวจสอบละก าหนดคาปງาหมาย 
ตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติราชการประจ าป 

อธิการบดีละคณบดีนาม฿นค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ละผนปฏิบัติราชการประจ าป 

จัดท า ิรางี ผนปฏิบัติราชการประจ าป 

กຌเข 

บันทึกคาปງาหมายตัวชีๅวัด 
ผานระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ สพบ.  

 

จบ 

กຌเข 
กองผนงานตรวจสอบ  

คาปງาหมายตัวชีๅวัด 
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รายละอียดขัๅนตอนละกระบวนการปฏิบัติงาน 
การจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 

ตารางทีไ 4.2 รายละอียดขัๅนตอนละกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผังกระบวนงาน ขัๅนตอน/วิธีด านินการ ระยะวลา ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 
 
 
 
 

ู กองผนงานสงบันทึกขอ฿หຌตรวจสอบตัวชีๅวัดละปງาหมาย
ตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติราชการประจ าปของหนวยงาน       
ผานระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ิSMS: Strategy 
Management Systemี 

มกราคม 
ของทุกป ู กองผนงาน 

 
 
 
 

รวบรวมขຌอมลู 

ู ผนพัฒนาระยะยาว 15 ป สพบ. 
ู ผนปฏิบัติราชการ ไ ป สพบ. 
ู ผนกลยุทธ์ ไ ป สพบ. 
ู กณฑ์มาตรฐานสากล 
ู ผนกลยุทธ์ แเ ป บธ. 
ู ผนกลยุทธ์ ไ ป บธ. ิครงการทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถาบันฯี 

ู ผนงบประมาณ ประจ าป บธ. 
ู ผนการด านินงานศูนย์ภาย฿ตຌก ากับของคณะ 
ู ผนการรับสมัครนักศึกษา 
ู ขຌอมูลทรัพยากรหนวยงานยຌอนหลัง 1ู5 ป 
ฯลฯ 

ไู5 วัน 

หนวยงานภายนอกคณะ 
ู กองผนงาน 
 

กลุมงานภาย฿น บธ. 
ู กลุมงานผนละพัฒนา 
ู กลุมงานบริหารละธรุการ  
ู กลุมงานการงินละพัสดุ 
ู กลุมงานการศึกษา 
 

ศูนย์ภาย฿ตຌก ากับของ บธ. 
ู ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ บธ. 
ู ศูนย์พิไมศักยภาพ฿นการขงขัน บธ. 

 

 

รวบรวม/สังคราะห์ขຌอมูล 

ริไม 
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ผังกระบวนงาน ขัๅนตอน/วิธีด านินการ ระยะวลา ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 

 
ู ตรวจสอบละก าหนดคาปງาหมายตัวชีๅวัดบืๅองตຌน            

฿หຌสอดคลຌองกับคาปງาหมายตัวชีๅวดัระดับสถาบัน สามารถ
บงเดຌ ใ กรณี  

  แ. คาปງาหมายตัวชีๅวัดระดับหนวยงานก าหนด฿หຌ            
ดยสถาบันละหนวยงานภายนอก ิสกอ./สมศ./กพร./
สงป.ี 

  โ. คาปງาหมายตัวชีๅวัดระดับหนวยงานทีไตຌองพิจารณาความ
หมาะสมของทรัพยากรหนวยงาน  

  3. คาปງาหมายตัวชีๅวัดระดับหนวยงานเมสามารถก าหนดเดຌ 
นืไองจากเมมีขຌอมลู หรือดຌวยหตุผล  ดຌานอืไนโ 

แูโ วัน 

กลุมงานภาย฿น บธ. 
ู กลุมงานผนละพัฒนา 
ู กลุมงานบริหารละธรุการ  
ู กลุมงานการงินละพัสดุ 
ู กลุมงานการศึกษา 
 
ศูนย์ภาย฿ตຌก ากับของ บธ. 
ู ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ บธ. 
ู ศูนย์พิไมศักยภาพ฿นการขงขัน บธ. 

 
- จัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป ตามรูปบบทีไสถาบัน

ก าหนด 

- สง฿หຌหัวหนຌากลุมงาน หนวยงานภาย฿ตຌคณะ ละ             
ผูຌมีสวนกีไยวขຌองตรวจสอบ 

แูโ วัน ู กลุมงานผนละพัฒนา 

 

                                        NO     .     
                        
                                 

                      YES 

สนอผูຌบริหารพจิารณา 
ู คณะกรรมการงินทุนคณะ 
  แ. อนุมัติ ด านินการตอ 
  โ. เมอนุมัติ กຌเขตามมติคณะกรรมงินทุนคณะ 
ู ทีไประชุมคณะ/คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาทักทຌวง 

แ วัน 
ู คณะกรรมการงินทุนคณะ 
ู ทีไประชุมคณะ/คณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

ตรวจสอบละก าหนด 

คาปງาหมาย 
ตัวชีๅวัด฿นผนปฏบิัติราชการ

ประจ าป 

จัดท า ิรางี  
ผนปฏิบัติราชการประจ าป 

กຌเข  พิจารณา 
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กຌเข 

ผังกระบวนงาน ขัๅนตอน/วิธีด านินการ ระยะวลา ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 

                                   
 
 
 
 

ู จัดท าผนปฏิบติัราชการประจ าป ดยบันทึกผานระบบ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์ ิSMS: Strategy Management 
Systemี 

ู ประสานจຌาหนຌาทีไกองผนงานพืไอยืนยันการบันทึกขຌอมูล
ผานระบบ 

3ู4 วัน ู กลุมงานผนละพัฒนา 

                         NO            .              
 
 

ู กองผนงานพิจาณาคาปງาหมายตัวชีๅวัดวาสอดคลຌองกับ
สถาบัน/กระทรวงศึกษาหรือเม 

   แ. สอดคลຌองฯ/ครบถຌวน/ถูกตຌอง                                
ด านินการตอ 

   โ. เมสอดคลຌองฯ/เมครบถຌวน/เมถูกตຌอง                       
กองผนงานจรจา฿หຌปรับกຌ/พิไม/ลดคาปງาหมายตัวชีๅวัด 

โูใ สัปดาห์ ู กองผนงาน 

              YES  

ู กองผนงานจัดสงค ารับรองการปฏิบัติราชการ ละ
ผนปฏิบัติราชการประจ าป ฿หຌอธิการบดี                         
ละคณบดีลงนามรวมกัน 

3ู4 วัน 
ู กองผนงาน 
ู กลุมงานผนละพัฒนา 

    

  

อธิการบดีละคณบดีนาม 
฿นค ารับรองการปฏิบัติราชการ ละ

ผนปฏิบัติราชการประจ าป 

บันทึกคาปງาหมายตัวชีๅวัด 
ผานระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ สพบ.  

 
กองผนงานตรวจสอบ  

คาปງาหมายตัวชีๅวัด 

จบ 
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 จากรายละอียดของขัๅนตอนละกระบวนการปฏิบัติงานขຌางตຌนพืไอ฿หຌผูຌอานขຌา฿จกระบวนการมาก
ยิไงขึๅน ขอบงปน็ขัๅนตอนตางโ 6 ขัๅนตอน ดังนีๅ 

 ขัๅนตอนทีไ 1 กองผนงานสงบันทึกขอ฿หຌตรวจสอบตัวชีๅวัดละปງาหมายตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปของหนวยงาน ผานระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ิSMS: Strategy Management 
Systemี ชวงกลางดือนมกราคม ของทุกป 

ภาพทีไ 4.2 ตัวอยางบันทึกขอ฿หຌตรวจสอบตัวชีๅวัดละป้าหมายตัวชีๅวัด 
฿นผนปฏิบัติราชการประจ าปของหนวยงาน   

ตัวอยางบันทึก 
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 ขัๅนตอนทีไ 2  ผูຌปฏิบัติงานจะตຌองด านินการ ดังนีๅ  

 2.1 ตรวจสอบคาปງาหมายตัวชีๅวัดของคณะ ซึไงก าหนดดยสถาบัน จากระบบบริหารจัดการยุทธ
ศาตร์ ิSMS: Strategy Management Systemี 
 2.2 ศึกษา วิคราะห์ สังคราะห์ขຌอมูลตางโ 
 

  

ศึกษา วิคราะห์ สังคราะห์ขຌอมูล 
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ขัๅนตอนทีไ 3  

 การก าหนดคาปງาหมายตัวชีๅวัด ตຌองสอดคลຌองกับคาปງาหมายตัวชีๅวัดระดับสถาบัน สามารถบงเดຌ 
ใ กรณี ดังนีๅ 

 แ. คาป้าหมายตัวชีๅวัดระดับหนวยงานก าหนด฿หຌดยสถาบันละหนวยงานภายนอก ิสกอ./
สมศ./ก.พ.ร./สงป.ี  
  ตัวชีๅวัด฿นกลุมนีๅ ิรหัสขึๅนตຌนดຌวย NIDA XXXXXXุ สถาบัน XXXXXX, สกอ. XXXXXX, สมศ. 
XXXXXX, กพร. XXXXXX, สงป. XXXXXXี คณะเมสามารถปรับกຌ พิไม หรือลด คาปງาหมายตัวชีๅวัดเดຌ 
อาทิชน 

• NIDA ไเเแเโ: อาจารย์ประจ าคณะทีไมีคุณวุฒิปริญญาอก  
• NIDA ไแเแเโ: อาจารย์ประจ าคณะทีได ารงต าหนงทางวิชาการ  
• NIDA ใๆเแเโ: ความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบัณฑิตตอบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

• สถาบัน เ็เแเโ: จ านวนครงการ/กิจกรรมความรวมมือ กับศิษย์กา 

• ก.พ.ร. โ.โเแเโ: การบิกจายงินงบประมาณภาพรวม แโ ดือน  
• สงป. แแเแเโ: จ านวนของงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ทีไตีพิมพ์ผยพร฿นวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ ิฉพาะงินงบประมาณผนดินี 
• สงป. แโเแเโ: จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ทีไน าเป฿ชຌประยชน์฿นชิงพาณิชย์/ประยชน์

ตอสังคม ชุมชน ิฉพาะงินงบประมาณผนดินี 
• สงป. แใเแเโ: จ านวนครงการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 

• สงป. เแ.แเแเโ: รຌอยละของผูຌส ารใจการศึกษาดຌานสังคมศาสตร์ทีไเดຌงานท าตรงสาขา 
ินักศึกษาภาคปกติี คณะบริหารธุรกิจ 

• สงป. เ5.แ/โเแเโ: รຌอยละของผูຌส ารใจการศึกษาดຌานสังคมศาสตร์ จบการศึกษาตาม
หลักสูตร฿นระยะวลาทีไก าหนด ินักศึกษาภาคปกติี ิปริญญาอกี 

• สงป. แ็.โเแเโ: รຌอยละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ/หนวยงาน/องค์กรทีไรับบริการ
วิชาการตอประยชน์จากการบริการ ิครงการฝຄกอบรมของสถาบันทุกครงการี 

• สงป. แ้.โเแเโ: รຌอยละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ฿นกระบวนการ฿หຌบริการ 
ิครงการฝຄกอบรมของสถาบันทุกครงการี 

• สงป. โเ.โเแเโ: รຌอยละงานบริการวิชาการลຌวสรใจตามระยะวลาทีไก าหนด  
ิครงการฝຄกอบรมของสถาบันทุกครงการี 

ฯลฯ 
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 โ. คาป้าหมายตัวชีๅวัดระดับหนวยงานทีไตຌองพิจารณาความหมาะสมของทรัพยากรหนวยงาน  
  ตัวชีๅวัด฿นกลุมนีๅ ิรหัสขึๅนตຌนดຌวย KPI X/XXXXXี ผูຌปฏิบัติงานจะตຌองศึกษา วิคราะห์ 
สังคราะห์จากขຌอมูลยຌอนหลัง 1ู5 ป อาทิชน 

• KPI แ/โเแเโ: รຌอยละของอาจารย์ทีไยืไนขอต าหนงทางวิชาการตามระยะวลาทีไก าหนด  
• KPI แ/ไเแเโ: รຌอยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงตามทีไ

สนอขอ 

• KPI แ/ๆเแเโ: จ านวนหนวยงานสนับสนุนทีไน าสนอผลงานชิงนวัตกรรม/ 
วิจัยชิงนวัตกรรม ิRโR Practiceี   

• KPI ๆ/แเแเโ: รຌอยละของหลักสูตรทีไมีการประมินตามกณฑ์ระดับสากล 

• KPI ๆ/ๆเแเโ: จ านวนฉลีไยของผลงานวิชาการทีไเดຌรับการอຌางอิง ิCitationี ตอจ านวน
คณาจารย์ ิCitations per Facultyี   

• KPI ๆ/็เแเโ: จ านวนครัๅงฉลีไยของการอຌางอิง ิCitationี ผลงานวิชาการตอชิๅน 
ิCitations per Paperี 

• KPI ๆ/่เแเโ: รຌอยละของคณาจารย์ทีไเดຌรับตงตัๅงป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ทีไปรึกษา/
ผูຌทรงคุณวุฒิ ฿นระดับชาติ/นานาชาติ ิThink Tankี คณะบริหารธุรกิจ 

ฯลฯ 

 3. คาป้าหมายตัวชีๅวัดระดับหนวยงานเมสามารถก าหนดเดຌ นืไองจากเมมีขຌอมูล หรือดຌวย
หตุผลดຌานอืไนๆ 

  ตัวชีๅวัด฿นกลุมนีๅ ิรหัสขึๅนตຌนดຌวย KPI X/XXXXXี มักจะป็นตัวชีๅวัดทีไก าหนดขึๅน฿หม สถาบัน
อาจมอบหมาย฿หຌหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไงป็นผูຌรับผิดชอบหลัก อาทิชน 

• KPI ๆ/้เแเโ: รຌอยละทีไพิไมขึๅนขององค์การภาครัฐ ภาคอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ทัๅง฿น
ประทศละตางประทศทีไ฿ชຌบริการของสถาบัน 

 ิศูนย์บริการวิชาการุ ส านักสิริพัฒนาุ ส านักวิจัย ป็นผูຌรับผิดชอบหลักี 
• KPI ๆ/แเ.โเแเโ: รຌอยละของการป็นทีไรูຌจัก ินักศึกษาระดับปริญญาตรีี 
 ิศูนย์ส ารวจความคิดหใน NIDA Poll ป็นผูຌรับผิดชอบหลักี 
• KPI ๆ/แเ.แเแเโ: รຌอยละของการป็นทีไรูຌจัก ิผูຌมีสวนเดຌสวนสียี  
 ิศูนย์ส ารวจความคิดหใน NIDA Poll ป็นผูຌรับผิดชอบหลักี 
ฯลฯ 

 ทัๅงนีๅ ผูຌปฏิบัติงานสามารถดูค านิยามตัวชีๅวัดผลลัพธ์ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดຌทีไภาคผนวก 
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ขัๅนตอนทีไ 4  

 4.1 ผูຌปฏิบัติงานจัดท าผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ ตามรูปบบทีไสถาบันก าหนด 
 4.2 สง฿หຌหัวหนຌากลุมงาน/หนวยงานภาย฿ตຌคณะ ละผูຌมีสวนกีไยวขຌองตรวจสอบ 

ภาพทีไ 4.3 ตัวอยางผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปงบประมาณ 2560 
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ขัๅนตอนทีไ 5  

 น าสนอผูຌบริหารคณะ ตามล าดับดังนีๅ 

 ิ1ี คณะกรรมการงินทุนคณะ ดยผานทีไประชุมคณะกรรมการงินทุนคณะ พืไอพิจารณา 
 ู  อนุมัติ   
  น าสนอประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะตอเป 
 ู เมอนุมัติ   
  ฿หຌด านินการปรับกຌเขตามมติคณะกรรมงินทุนคณะ 

ิ2ี คณะกรรมการประจ าคณะ ดยผานทีไประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะ พืไอพิจารณาทักทຌวง 
 ู  อนุมัติ   
  ฿หຌด านินการบันทึกคาปງาหมายตัวชีๅวัด฿นระบบบริหารจัดการยุทธศาตร์   
  ิSMS: Strategy Management Systemี 
 ู เมอนุมัติ   
  ฿หຌด านินการปรับกຌเขตามมติประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะ 
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ภาพทีไ 4.4 ตัวอยางวาระน าสนอทีไประชุมคณะกรรมการงินทุนคณะบริหารธุรกิจ 
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ภาพทีไ 4.5 ตัวอยางวาระน าสนอทีไประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
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ขัๅนตอนทีไ 6  

 6.1 ผูຌปฏิบัติงานบันทึกคาปງาหมายตัวชีๅวัด฿นระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์  
ิSMS: Strategy Management Systemี 
 6.2 ประสานงานกับจຌาหนຌาทีไกองผนงานพืไอยืนยันการบันทึกขຌอมูล฿นระบบ 
 6.3 จຌาหนຌาทีไกองผนงานพิจาณาคาปງาหมายตัวชีๅวัดวาสอดคลຌองกับสถาบัน/กระทรวงศึกษา
หรือเม 
    ู สอดคลຌองฯ / ครบถຌวน / ถูกตຌอง 
   กองผนงานด านินการ฿นขัๅนตอนตอเป 
  ู เมสอดคลຌองฯ / เมครบถຌวน / เมถูกตຌอง 
   กองผนงานจรจา฿หຌปรับกຌ / พิไม / ลดคาปງาหมายตัวชีๅวัด  
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ขัๅนตอนการบันทึกคาป้าหมายตัวชีๅวัด 

฿นระบบบริหารจัดการยุทธศาตร์ ิSMS: Strategy Management Systemี 
 

 1. ระบุ url http://sms.nida.ac.th ฿นวใบบราซอร์ ดยเปยังหนຌาตางลงชืไอขຌา฿ชຌระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาตร์ 

2. ระบุชืไอผูຌ฿ชຌ ละรหัสผาน  
3. คลิกปุຆม                            พืไอยืนยันขຌา฿ชຌระบบ           

 
 

4. คลิกลือก   ขຌอมูลตัวชีๅวัด   
5. คลิกลือก   หนวยงานตรวจสอบตัวชีๅวัด 
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6. คณะตรวจสอบตัวชีๅวัดหรือปลีไยนปลงคาปງาหมายตัวชีๅวัดทีไรับผิดชอบ ตามชุดตัวชีๅวัดทีไคณะมีสิทธิ์ 
หลังจากกองผนงานก าหนดตัวชีๅวัด ชืไอมยงความสัมพันธ์ของขຌอมูลตัวชีๅวัดตามครงสรຌางยุทธศาสตร์ ละปรับ
สถานะของตัวชีๅวัดนัๅนป็น ยอมรับคาปງาหมาย  

 

 ประกอบดຌวยขຌอมูล ดังนีๅ 

ขຌอมูล ค าอธิบาย 

ตัวชีๅวัด สดงรหสัละชืไอตัวชีๅวัด 

คาปງาหมายสถาบัน สดงปງาหมายของสถาบัน 

ปງาหมายทีไกองผนงานก าหนด สดงปງาหมายทีไกองผนงานก าหนด฿หຌหนวยงาน 

ปງาหมายทีไหนวยงานยอมรับ 
ระบุปງาหมายทีไสามารถยอมรับเดຌ ซึไงหมือนหรือตางจากปງาหมายทีไ 
กองผนงานก าหนดเดຌ 
ึสดงสีดงมืไอปງาหมายทีไยอมรบัเมตรงกับปງาหมายทีไกองผนงานก าหนด 

ปງาหมายสุดทຌาย สดงปງาหมายทีไยืนยันลຌว 

หมายหตุ ระบุหมายหตุ ชน หตผุลทีไปลีไยนปลงคาปງาหมาย 

ยอมรับคาปງาหมายลຌว 
       สดงวายืนยันปງาหมายตัวชีๅวัดลຌว  
มืไอคลิกปุຆม                                  ดຌานบน 

ครัๅงทีไหนวยงานยอมรับ 
สดงจ านวนครัๅงทีไมีการตอรองคาปງาหมายลຌวหนวยงานยืนยัน 
฿หຌกองผนงานทัๅงหมด 

สถานะ สดงสถานะตัวชีๅวัด 

ึ สามารถกຌเขรายการเดຌมืไอยังเมมีการยืนยันคาปງาหมาย ละป็นตัวชีๅวัดทีไกองผนงานยอม฿หຌกຌเขคาปງาหมายเดຌทานัๅน 
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 การยอมรับคาปງาหมาย 

- มืไอตรวจจสอบคาปງาหมาย ละ/หรือ กຌเขคาปງาหมายรียบรຌอยทกุขຌอลຌว ฿หຌยืนยันคาปງาหมาย พืไอ
สง฿หຌกองผนงานรับทราบ ดยคลิกปุຆม  

- ปรากฏหนຌาตางยืนยันการยอมรับคาปງาหมาย 

 

 

  
คลิกปุຆม                           ยืนยันการยอมรับคาปງาหมาย 

  

ตองก อ บค เป ห ตวชวดของหนว ง นร 02:ร
คณ บ ห ธ กจร  

ชห อ ? 
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การถายทอดผนลงสูการปฏิบัติ 

ิผยพรค ารับรองการปฏิบัติราชการี 

 คณะบริหารธุรกิจเดຌก าหนดนวทาง฿นการถายทอดผนลงสูการปฏิบัติ ิผยพรค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการี ดังนีๅ 

 1. จัดท าผนปฏิบัติงานประจ าป ิAction Planี 
  คณะบริหารธุรกิจจัดท าผนปฏิบัติงาน ดยมีรายละอียดกีไยวกับกิจกรรม฿นการด านินงาน/ครงการ
ทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ปງาประสงค์ ตัวชีๅ วัด ปງาหมายตัวชีๅวัด ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 
งบประมาณ พืไอป็นกรอบนวทาง฿นการปฏิบัติงานตละปงบประมาณ 

 2. การปฏิบัติตามผน ิTake Actionี 
 2.1 มีกระบวนการ฿นการถายทอดผน พืไอน าเปสูการปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามผนงาน/ครงการ/

กิจกรรม ดยผานกลเกการประชุมตางโ อาทิ การประชุมคณะกรรมการทีไปรึกษาประจ าคณะฯ ิAdvisory Boardี 
การประชุมคณะกรรมการงินทุนคณะ พืไอพิจารณาละ฿หຌความหในชอบ ละจຌง฿หຌบุคลากรทุกคนเดຌทราบ ผาน
ทีไประชุมคณะ/กรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ   

 2.2 มีระบบการควบคุมภาย฿น ดยจัดท าป็นผนบริหารจัดการความสีไยง คณะบริหารธุรกิจ ทีไ
ครอบคลุมทุกภารกิจทัๅงดຌานการรียนการสอน ดຌานงานวิจัย ดຌานงานบริการวิชากร ดຌานการงิน พืไอควบคุม ละ
ปງองกันความสีไยงดຌานการปฏิบัติการ พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปตามกฎระบียบขຌอบังคับทีไถูกตຌอง ละตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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ตารางทีไ 4.3 รายละอียดขัๅนตอนละกระบวนการปฏิบัติงาน 
 การถายทอดผนลงสูการปฏิบัติ ิผยพรค ารับรองการปฏิบัติราชการี 

ผังกระบวนงาน ขัๅนตอน/วิธีด านินการ ระยะวลา ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 
 คณะเดຌรบัค ารับรองการปฏิบติัราชการ  

ละผนปฏิบัตริาชการประจ าป  
จากกองผนงาน 

ดือน
กุมภาพันธ์ 
ของทุกป 

ู กองผนงาน สพบ 

ู กลุมงานผนละพัฒนา 
บธ. 

 
 

นักวิคราะห์นยบายละผน 
สงผลจกจงตัวชีๅวัดตามภารกิจงาน    ทีไ
เดຌรับมอบหมาย฿หຌตละกลุมงาน ละ
ศูนย์ภาย฿ตຌก ากับของคณะ 

1ู2 วัน 
กลุมงานผนละพัฒนา 
  

 
สนอคณบดีพืไอพิจารณาสัไงการ   
ถายทอดค ารับรองการปฏิบติัราชการ  
ละผนปฏิบัตริาชการประจ าป 
฿หຌกผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 

2ู3 วัน 

ู ผูຌบริหารคณะ 
ู กลุมงานผนละพัฒนา 

บธ. 

 

นักวิคราะห์นยบายละผน 
จัดท าส านาค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
ละผนปฏิบัตริาชการประจ าป 
จ านวน 11 ชุด  
ดยมอบ฿หຌผูຌบริหารคณะ 4 ทาน 
ลขานุการคณะ, หัวหนຌากลุมงาน  
4 กลุม ละผูຌจัดการศูนย์ภาย฿ตຌก ากับของ
คณะ 2 ศูนย์ 

1ู2 วัน 

ผูຌบริหารคณะ 
กลุมงานภาย฿น บธ. 
ู กลุมงานผนละพัฒนา 
ู กลุมงานบริหารละธรุการ  
ู กลุมงานการงินละพัสดุ 
ู กลุมงานการศึกษา 
ศูนย์ภาย฿ตຌก ากับของ บธ. 
ู ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ  
ู ศูนย์พิไมศักยภาพ฿นการ

ขงขัน  

 
   

ริไม 

จຌงผูຌกีไยวขຌอง 

สนอคณบดีพืไอทราบ 
ละสัไงการ 

จบ 

จกจงตัวชีๅวัด 
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กระบวนการควบคุม ละประมินผล 
 
 คณะบริหารธุรกิจมีกระบวนการควบคุม ละประมินผล ตามนวทางซึไงก าหนดดยสถาบัน 
กลาวคือ มีระบบละกลเก฿นการควบคุม ก ากับติดตาม ละประมินผล ด านินงานตามผน ดังนีๅ 
 1. มีการติดตามผลการด านินงาน ดยกองผนงาน สถาบันฯ ผานทีไประชุม ทคอ.การวางผน
ละประมินผล ซึไงประกอบดຌวยผูຌบริหารสถาบัน รองคณบดีฝຆายวางผนของทุกคณะ ผูຌอ านวยการส านัก
ของส านัก ละผูຌอ านวยการของทุกกอง/ส านักงาน 
 2. การรายงานความกຌาวหนຌา฿นการด านินงาน ผูຌบริหารคณะ รายงานผลตอทีไประชุมคณบดีละ
ผูຌอ านวยการส านัก ทุกเตรมาส พืไอรับทราบความกຌาวหนຌา฿นการด านินงานป็นระยะโ รวมทัๅงสงขຌอมูล
ยຌอนกลับ฿หຌกผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌอง พืไอปรับปรุงกຌเขการปฏิบัติงาน ฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไหมาะสม 
 3. การรายงานความกຌาวหนຌา฿นการด านินงาน ตอทีไประชุมคณะกรรมการงินทุนคณะ  ทีไประชุม
คณะ/กรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ ทุกเตรมาส พืไอรับทราบความกຌาวหนຌา฿นการด านินงานป็น
ระยะโ รวมทัๅงสงขຌอมูลยຌอนกลับ฿หຌกผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌอง 
 4. มีการวัดผลละประมินผล ดยมีการก าหนดตัวชีๅวัดผลการปฏิบัติงาน ป็นครืไองมือ฿นการ
วัดผลการด านินงานทีไชัดจน ครอบคลุมทัๅง฿นชิงปริมาณ คุณภาพ วลา ละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ 
มีการกใบรวบรวมขຌอมูล วิคราะห์ละประมินผลขຌอมูล ตลอดจนท าการส ารวจ พืไอประมินผลส ารใจของ
การปฏิบัติงานตามผน฿นตละรอบวลา ผลทีไเดຌจากการประมินจะป็นขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการวางผนกล
ยุทธ์ละจัดท าผนปฏิบัติราชการ฿นปตอเป 
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ตารางทีไ 4.4 รายละอียดขัๅนตอนละกระบวนการปฏิบัติงาน  
 การติดตามผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติราชการประจ าป คณะบริหารธุรกิจ  

ผังกระบวนงาน ขัๅนตอน/วิธีด านินการ ระยะวลา ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 
 คณะเดຌบันทึกขอ฿หຌรายงาน        

ผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด 
฿นผนปฏิบัติราชการประจ าป 
จากกองผนงาน  

รอบ 6 ดือน 
ิ1 ตค.ู31 มีค.ี 
รอบ 12 ดือน 
ิ1 ตค.ู30 กย.ี 

ู กองผนงาน สพบ. 
ู กลุมงานผนละพัฒนา บธ. 

 
ู  ขอขຌอมูลผลการด านินงาน               

ตามตัวชีๅวัด อาทิชน           
ดຌานการรียนการสอน        
ดຌานวิจัย ดຌานบริการวิชาการ 
ละดຌานงบประมาณ           
จากกลุมงาน ละศูนย์ภาย฿ตຌ
ก ากับของคณะ 

ู  รวบรวมขຌอมูลจากระบบ 
QAIS, ระบบบริการการศึกษา 
ละ Google Scholar 

5ู6 วัน 

กลุมงานภาย฿น บธ. 
ู กลุมงานผนละพฒันา 
ู กลุมงานบริหารละธรุการ  
ู กลุมงานการงินละพัสดุ 
ู กลุมงานการศึกษา 
 
ศูนย์ภาย฿ตຌก ากับของ บธ. 
ู ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ  
ู ศูนย์พิไมศักยภาพ฿นการ

ขงขัน  

 
รวบรวม ตรวจสอบ ละ
วิคราะห์ขຌอมูลดຌานตางโ  
อาทืชน ดຌานการรยีนการสอน 
ดຌานวิจัย ดຌานบริการวิชาการ 
ละดຌานงบประมาณ ฯลฯ 

4ู5 วัน ู กลุมงานผนละพัฒนา บธ. 

                               NO 
 
 

 
 
                               
 

ู  บันทึกผลการด านินงาน ตาม
ตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป  ผานระบบบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ สพบ.  
http://sms.nida.ac.th 

ู  ประสานจຌาหนຌาทีไ             
กองผนงาน พืไอยืนยันการ
บันทึกขຌอมูลผานระบบ 

3ู4 วัน ู กลุมงานผนละพัฒนา บธ. 

ริไม 

ขอขຌอมูลผลการ
ด านินงานตามตัวชีๅวัด 

 

รวบรวม ตรวจสอบ 
ละวิคราะห์ขຌอมูล 

กองผนงานตรวจสอบ 
การบันทึกขຌอมูล 

กຌเข 

http://sms.nida.ac.th/
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ผังกระบวนงาน ขัๅนตอน/วิธีด านินการ ระยะวลา ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง 
 

สนอผูຌบริหารพจิารณา 
ู คณะกรรมการงินทุนคณะ 
ู ทีไประชุมคณะ/คณะกรรมการ

ประจ าคณะพิจารณาทักทຌวง 

4ู5 วัน 

ู  กลุมงานผนละพัฒนา บธ. 
ู  กองผนงาน สพบ. 
   สรุปละจัดท ารายงานสนอ

ทีไประชุม ทคอ. การวางผน
ละประมินผล 

 

 
   

 
  

จบ 

สนอพิจารณา 
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ภาพทีไ 4.6 ตัวอยางรายงานผลการด านินงานตามตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติราชการ คณะบริหารธุรกิจ 
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5 
 

 
ปัญหาอุปสรรค ละนวทางกຌเข 

ละการพัฒนางาน 
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ปัญหาอุปสรรค฿นการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรของคณะเมบันทึกขຌอมูล฿นระบบ Quality Assurance Information SystemูQAIS 
อาทิชน ดຌานการรียนการสอน ดຌานวิจัย ดຌานบริการวิชาการ ฿หຌป็นปัจจุบัน อีกทัๅงบุคลากรของคณะยังขาด
การกใบรวบรวมขຌอมูลทีไป็นระบบ การเดຌมาซึไงขຌอมูลผลการด านินงานตามตัวชีๅวัดตางโ จากกลุมงานละ
ศูนย์ภาย฿ตຌก ากับของคณะ มืไอสิๅนปงบประมาณ มีความลาชຌา ละขຌอมูลยังเมครบถຌวนสมบูรณ์ 

โ. ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ิSMS: Strategy Management Systemี ยังเมสถียร ละ
เมครอบคลุมขຌอมูลตัวชีๅวัดทุกตัว การประมวลผลตัวชีๅวัดบางตัวยังเมถูกตຌอง อีกทัๅงระบบยัง error คอนขຌาง
บอย 

นวทางกຌเขละการพัฒนางาน 
1. ขຌอมูลประกอบการค านวณตัวชีๅวัดตละตัวคอนขຌางมาก ผูຌปฏิบัติงานจ าป็นตຌอง฿ชຌความละอียด

รอบครอบ฿นการปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงขຌอมูลทีไถูกตຌองละสมบูรณ์ 
โ. ปลูกฝัง฿หຌบุคลากรของคณะกรอกขຌอมูล฿นระบบฐานขຌอมูลตางโ ฿หຌป็นปัจจุบัน พืไอ฿หຌสามารถ

น าขຌอมูลมา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ ปรียบทียบ ประมินผลตัวชีๅวัดตางโ เดຌอยางครบถຌวน สมบูรณ์ 
ใ. ระบบฐานขຌอมูลของสถาบันจะตຌองครอบคลุมขຌอมูลของสถาบันทุกรืไอง  ละก าหนด฿หຌการ

บันทึกขຌอมูลป็นสวนหนึไง฿นระบบงานนัๅน พืไอมิ฿หຌบุคลากรกิดความบืไอหนาย ละมีทัศนคติทีไเมดีตอการ
กรอกขຌอมูล฿นระบบฐานขຌอมูลตางโ  

ขຌอสนอนะ 
สถาบันควรพัฒนาระบบสารสนทศของสถาบัน฿หຌครบวงจร ละชืไอมยงกับทุกระบบงาน พืไอ฿หຌ

สถาบันมีระบบครงสรຌางพืๅนฐานทีไมีประสิทธิภาพ ละพัฒนาระบบฐานขຌอมูล฿หຌชืไอมยงกับระบบบริหาร
จัดการทุกระบบ พรຌอม฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละประมวลผล สอดคลຌองกับขຌอสนอนะของ  สุพัตรา อังคาสัยุ 
คูมือการจัดท าผนละผลการด านินงานประจ าปงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บรรณานุกรม 

คูมือการปฏิบัติการการถายทอดตัวชีๅวัด฿นผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงบประมาณ , กลุมงานนยบายละ
ผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คูมือกระบวนการทบทวนผนฯ, กองผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
ผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560, กองผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
สุพัตรา อังคาสัยุ คูมือการจัดท าผนละผลการด านินงานประจ าปงบประมาณ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ภาคผนวก 
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ประวตัิผูຌขียน 
 
 

ชืไอ – สกุล   นางศิริมา  สงมนุษย์ 
  
ทีไอยูปัจจุบัน 12/9 หมูทีไ 11 ขวงคลองสิบ ขตหนองจอก กรุงทพมหานคร  10530 

 
ประวัติการศึกษา 1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ ิผูຌบริหารภาครัฐี 
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
  2. บริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าหง 
  3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   สาขาคอมพิวตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยทคนิคมีนบุร ี
 
สถานทีไท างาน    คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  118 ถนนสรีเทย ขวงคลองจัไน ขตบางกะปຂ กรุงทพมหานคร 

ต าหนง  นักวิคราะห์นยบายละผน ระดับปฏิบัติการ 
  ละรักษาการ฿นต าหนงหัวหนຌากลุมงานผนละพัฒนา  
 

ประวัติการท างานทีไสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วัน ดือน ป ต าหนง หนวยงานทีไสังกัด จาก ถึง 

 1 กรกฎาคม 2554 ปัจจุบนั นักวิคราะห์นยบายละผน 
ระดับปฏบิัติการ 
รักษาการ฿นต าหนงหัวหนຌา 
กลุมงานผนละพัฒนา 

คณะบริหารธุรกิจ 

แ กันยายน โ55แ ใเ มิถุนายน โ55ไ จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป คณะบริหารธุรกิจ 

 แ่ ตุลาคม โ5ไ่ ใแ สิงหาคม โ55แ ผูຌปฏิบัตงิานบริหาร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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กลุมงานผนละพัฒนา 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

118 ถนนสรีเทย คลองจัไน บางกะปຂ กรุงทพมหานคร 10240 
ทร. 0 2727 3949 


