
ตวัอย่างการจดัทาํแผนพฒันาสถาบนัรปูแบบต่าง ๆ  ในโครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

แบบท่ี 1 : แผนรวม(Master Plan) 

ลกัษณะแผนมาจากการประเมนิองคก์รโดยใชเ้กณฑ ์EdPEx ในทุกหมวด และจดัทาํแผนพฒันาทัง้องคก์ร โดยมุง่เน้นไปยงัประเดน็ทีเ่ป็นปญัหาสาํคญัทีส่ดุในแต่ละหมวด ทัง้น้ีแผนรวมน้ีไม่

จาํเป็นตอ้งตัง้เป้าหมายใหส้าํเรจ็ภายในหน่ึงปี แต่ควรกาํหนดเรื่องเร่งด่วนทีค่วรพฒันาก่อน หรอืเรื่องทีจ่ะช่วยปพูืน้ฐานไปสูก่ารปรบัปรุงในเรื่องอื่น ๆ ในปีต่อไป 

ตวัอย่างแผน  

 

สถาบนั / โครงการ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ หมายเหต ุ

สถาบนั.............................................. 

1. การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ  

• การวิเคราะหร์ะบบตวัช้ีวดัและ

ฐานข้อมูล 

• กระบวนการรวบรวมและการ

จดัเกบ็ 

• การรายงานผลและรปูแบบ 

1. เพื่อพฒันาระบบการบรหิารจดัการใหม้ผีลการ

ดาํเนินการระดบัมาตรฐานตามเป้าหมายของยุทธศาสตร ์

2. เพื่อรายงานขอ้มลูและสารสนเทศใหก้บัผูบ้รหิารในการ

ตดัสนิใจ 

มรีะบบรายงานฐานขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบั                 

พนัธกจิรวดเรว็และทนัสมยั 

ตอบสนองหวัขอ้ 4.1 ก(1) 

2.  การพฒันากระบวนการผลิตบณัฑิต    

2.1 การสาํรวจความต้องการจากกลุ่มผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ทัง้ภายในและ

ภายนอก  

1. ระบบการสาํรวจความตอ้งการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ของหลกัสตูรเพื่อนําไปออกแบบและจดัทาํหลกัสตูร 

1. แบบสอบถามจากผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคสว่น 

2. ขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปใชใ้นการออกแบบและจดัทาํ

หลกัสตูร 

ตอบสนองหวัขอ้ 3.1 ก(1), 

6.1ข(2), 6.2 

2.2 ปรบัปรงุกระบวนการทบทวนหลกัสูตร

ตาม Review Cycle  

แนวทางทีเ่ป็นระบบของการปรบัปรุงหลกัสตูรตาม 

Review Cycle  

ตารางและกจิกรรมการตดิตามผลการปรบัปรุง

หลกัสตูรของคณะทุกหลกัสตูรตาม Review 

Cycle  

2.3 ระบบการประเมินผลการเรียนของ

นักศึกษาแต่ละหลกัสูตร/จาํแนกประเภทการ

รบันักศึกษา 

1. ระบบการตดิตามประเมนิผลการเรยีนของนกัศกึษาทีม่ี

ประสทิธภิาพในแต่ละหลกัสตูร 

 2. การนําผลการเรยีนของนกัศกึษาแต่ละประเภทไปใชใ้น

การกาํหนดแผนและเกณฑก์ารรบันกัศกึษา 

1. ระบบและตวัชีว้ดัในการตดิตามประเมนิผล 

2. การนําผลการเรยีนของนกัศกึษาแต่ละ

ประเภทไปใชป้ระโยชน์ 

2.4 ระบบการประเมินขอ้สอบ  1. ระบบการประเมนิขอ้สอบ 1. มรีะบบการประเมนิขอ้สอบทีเ่ป็นรปูธรรม



สถาบนั / โครงการ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ หมายเหต ุ

2. มขีอ้มลูทีจ่ะใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาขอ้สอบ และมปีระสทิธผิล 

2. มกีารปรบัปรุงและพฒันาขอ้สอบ 

3.  การพฒันาบุคลากร    

3.1  การสาํรวจปัจจยัความผกูพนัของ

บุคลากร 

1. เพื่อหาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อความผกูพนัขององคก์ร 

2. เพื่อสรา้งความผกูพนัระหว่างบุคลากรทุกระดบั 

3. เพื่อใหบุ้คลากรมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์

ต่างๆ 

1. ปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัของแต่ละกลุ่ม 

2. การนําปจัจยัไปใชใ้นการวางแผนสรา้ง

สมัพนัธ ์

ตอบสนองหวัขอ้ 5.1 ก 

3.2  โครงการสมัมนาบุคลากรคณะประจาํปี 

 

1. เพื่อทบทวนและปรบัปรุงผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไป

ตามพนัธกจิ 

2. การสรา้งสมัพนัธร์ะหว่างบุคลากร 

ขอ้เสนอแนะเพื่อนําไปปรบัปรุงผลการ

ดาํเนินงาน 

 

3.3  โครงการพฒันาความก้าวหน้าในสาย

อาชีพของบุคลากร 

1. เพื่อสรา้งความเขา้ใจรปูแบบการประเมนิผลของสาย

สนบัสนุนทีส่ามารถวดัผลงานตาม Proficiency Level  

2. เพื่อสรา้งความเขา้ใจในเสน้ทางความกา้วหน้าในสาย

อาชพี (Career path) 

1. การนําระบบไปใชทุ้กหน่วยงาน 

2. การรบัรู ้และความเขา้ใจ ในระบบการ

ประเมนิผล 

  

4.งานบริการ     

4.1 โครงการศึกษาวิเคราะหข์อ้มูลความ

ต้องการ/ความคาดหวงัของกลุ่มผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย 

เพื่อทราบขอ้มลู/ความตอ้งการ/ความคาดหวงัของกลุ่ม   ผู้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีมาพฒันาแผนงานดา้นต่างๆ 

มขีอ้มลูความตอ้งการ/ความคาดหวงัของกลุ่มผู้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม 

ตอบสนองหวัขอ้ 3.1 ก(1),  

6.2 

4.2 . การสาํรวจความต้องการของ

ผูใ้ช้บริการวิชาการ  

เพื่อใหก้ารบรกิารวชิาการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้รกิาร 

1. มขีอ้มลูสรุปความตอ้งการใชบ้รกิารวชิาการ 

2. มกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลูการบรกิาร

วชิาการไปยงัผูใ้ชบ้รกิาร 

4.3 โครงการจดัทาํระบบฐานข้อมูลการ

บริการวิชาการ  

มรีะบบฐานขอ้มลูการบรกิารทีท่นัสมยัสอดคลอ้งต่อพนัธ

กจิของคณะฯ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

มผีูรู้จ้กังานบรกิารวชิาการของคณะเพิม่ขึน้ 

1. มwีebsite การบรกิารวชิาการทีท่นัสมยั 

2. จาํนวนผูเ้ขา้ด ู

 

 



แบบท่ี 2 : แผนเฉพาะด้าน (Specific Area Plan) 

ลกัษณะแผนมาจากการประเมนิองคก์รโดยใชเ้กณฑ ์EdPEx ในการประเมนิและตอ้งการวางแผนปรบัปรุงเฉพาะดา้นโดยมุง่เน้นไปยงัปญัหาสาํคญัทีส่ดุหรอืกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นหวัใจสาํคญั โน

โครงการย่อยต่าง ๆ มุ่งใหเ้กดิสมัฤทธผิลในการปรบัปรุงในหวัขอ้เฉพาะนัน้ ๆ  

ตวัอย่างแผน  

 

สถาบนั / โครงการ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ หมายเหต ุ

สถาบนั............................................ 

1. แผนพฒันาการให้ความสาํคญักบัผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

1.1ระบบและวิธีการรบัฟังผูเ้รียน และผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

1. เพื่อสรา้งระบบและวธิกีารรบัฟงัผูเ้รยีน ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี                                                        

2. เพื่อสรา้งระบบสารสนเทศในการประเมนิความพงึ

พอใจ และความผกูพนัของผูเ้รยีน และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี                                                          

 

วธิกีารรบัฟงัผูเ้รยีน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่ป็น

ระบบ 

 

หมวด 3 มุ่งเน้นลกูคา้  

(3.2 เสยีงของลกูคา้) 

1.2 การสาํรวจความพึงพอใจ และความ

ผกูพนัของผูเ้รียน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีน และผูม้สีว่นได้

สว่นเสยี                                                  

ผลการสาํรวจความพงึพอใจและไม่พงึพอใจของ

ผูเ้รยีนและผูม้สีว่นไดส้วนเสยี 

 

1.3 การประเมินและวิเคราะหผ์ลความพึง

พอใจและความผกูพนัของผูเ้รียน และผูมี้

ส่วนได้ส่วน  

เพื่อวเิคราะหผ์ลของความพงึพอใจของผูเ้รยีนและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีนําไปพฒันาและปรบัปรุงการดาํเนินงาน

ใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการ 

ผลการวเิคราะหค์รบทุกกลุ่มเป้าหมาย  

1.4 โครงการปรบัปรงุมาตรฐานการบริการ 1. เพื่อปรบัปรุงมาตรฐานการใหบ้รกิาร 

2. ใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ฏบิตัใินการดาํเนินการตามมาตรฐาน 

3. ยกระดบัการใหบ้รกิารและเพิม่ความพงึพอใจแก่

ผูร้บับรกิาร  

1. คู่มอืมาตรฐานการบรกิารแจกใหแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

นําไปปฏบิตั ิ 

2. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเพิม่ขึน้ 10% 

              

 

 

  



แบบท่ี 3 : แผนวตัถปุระสงคเ์ดียว (Single Purpose Plan) 

ลกัษณะแผนมาจากการประเมนิองคก์รและพบว่ามจีุดอ่อนในกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงในภายใตเ้กณฑ ์EdPEx และเป็นกระบวนการทีม่คีวามสาํคญัและมผีลกระทบต่อการทาํงานในอกี

หลายสว่น อาจเป็นปญัหาเรือ้รงัทีไ่ม่เคยหยบิยกขึน้มาอภปิรายและทบทวน การทบทวนทัง้กระบวนการจะช่วยใหเ้กดิระบบงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และเป็นแนวทางทีจ่ะใชใ้นปีต่อ ๆ ไป 

ตวัอย่างแผน  

 

สถาบนั / โครงการ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ หมายเหต ุ

สถาบนั............................................ 

1. แผนการวิเคราะหแ์ละทบทวนแผนกลยุทธ ์

1. ประชมุผูบ้ริหาร และทีม TQA/ EdPEx

เพื่อวิเคราะหแ์ละทบทวนแผนกลยุทธ ์

วเิคราะหแ์ละทบทวนแผนกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบั

สภาวการณ์ปจัจบุนัและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ใน

อนาคต 

- มกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธแ์ละถอดเป็นแผนปฏบิตัิ

การประจาํปีเพื่อนําไปสูก่ารปฏบิตังิาน 

- มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีโดย

แต่ละโครงการ/กจิกรรมมสีมัฤทธผิลเป็นไปตาม

ตวัชีว้ดัและเกณฑค์ุณภาพทีก่าํหนด 

- มกีารนําผลการประเมนิแผนปฏบิตักิารฯ ไปใชเ้พื่อ

การทบทวน/ปรบัปรุงแผนกลยทุธ ์

- มสีมัฤทธผิลของการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์

และตวัชีว้ดัระดบัองคก์ร 

หมวด 2.1 การวางแผนกล

ยุทธแ์ละการตดิตามแผน 

2. จดัทาํรา่ง “แผนกลยุทธ ์พ.ศ.2554-2558 แผนกลยุทธฉ์บบัปรบัปรุงซึง่ครอบคลุมการดาํเนินงาน

ทุกพนัธกจิ และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปจัจุบนัและ

การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

3. คณะกรรมการประจาํคณะฯ พิจารณา

อนุมติั 

ผูบ้รหิารรบัทราบกลยุทธห์ลกัและการเปลีย่นแปลงที่

สาํคญั 

4. ถ่ายทอดแผนกลยุทธส์ู่การปฏิบติั ประสทิธผิลการถ่ายทอด 

5. จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 2555 แผนปฏบิตักิารและตวัชีว้ดัทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์

6. ติดตาม และประเมินสมัฤทธิผลของการ

ดาํเนินงานตามแผนฯ 

การตดิตามและประเมนิแผนปฏบิตักิารประจาํปีอย่าง

น้อยปีละ 2 ครัง้ 

7. ทบทวน และปรบัปรงุแก้ไข 

 

สมัฤทธผิลของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ ์

  



แบบท่ี 4 : แผนกิจกรรมการปรบัปรงุ (Improvement Plan) 

เป็นแผนการปรบัปรุงในกลไกของกระบวนการและระบบงานต่าง ๆ ในองคก์รทีย่งัมจีุดอ่อนเพื่อช่วยใหเ้กดิระบบงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

ตวัอย่างแผน  

 

สถาบนั / โครงการ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ หมายเหต ุ

สถาบนั............................................... 

1. โครงการสรา้งจิตสานึกในการปฏิบติั

หน้าที   

- การส่งเสริมกิจกรรมรว่มกนัของ

บุคลากรในคณะ 

-  รณรงคก์ารสรา้งจิตสาํนึกในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีและการมีส่วนรว่ม  

- บุคลากรสายสนบัสนุนมจีติสาํนึกในการปฏบิตัหิน้าที ่ 

- เพื่อใหบุ้คลากรมสีว่นร่วมในกจิกรรมของคณะและ

มหาวทิยาลยั 

- จาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการอบรม

สมัมนาตามสายการปฏบิตังิาน  

- จาํนวนบุคลากรทีร่่วมงานกจิกรรมหาวทิยาลยั และ

กจิกรรมจดัโดยคณะ 

สรา้งจิตสานึกและการมี

ส่วนรว่มในกิจกรรม   

2. โครงการพฒันาสมรรถนะในการ

ให้บริการของบุคลากร 

- จดัทาํคู่มอืการปฏิบติังาน  

- การอบรมเพื่อปรบัปรงุสมรรถนะใน

การให้บริการ 

- เพื่อใหม้มีาตรฐานการบรกิารทีด่ขี ึน้ 

- เพื่อปรบัปรุงสมรรถนะการใหบ้รกิารของบุคลากรสาย

สนบัสนุนภายในองคก์ร  

 

- จาํนวนคู่มอืการปฏบิตังิาน 

- จาํนวนการอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะสมรรถนะในการทาํ

หน้าที ่

ปรบัปรุงมาตรฐานการ

บรกิาร 

 

 

 

 

 

 


