มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รหัสเอกสาร
สวพ.3031-04

สถาบันวิจยั และพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

วันที่บงั คับใช้
16 ก.ค. 64

เขียนโดย : น.ส.วรรณษา บาลโสง
ควบคุมโดย : นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ
อนุมัติโดย: นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดในจัดทาแผน (ไม่เกินร้อยละ 3)
ขอบเขตงำน :
คำจำกัดควำม :
หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :

เอกสำรอ้ำงอิง :

ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการนานโยบาย
มหาวิทยาลัย มาการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ การประชาพิจารณ์ การอนุมัติแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติงาน
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา : อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สวพ : จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผอ.สวพ. : อานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
รอง ผอ.สวพ. : กากับและดูแลวางแผนและการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เจ้าหน้าที่งบประมาณและแผน : จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทาความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
1. นโยบายบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่ใช้ :

1.
2.
3.
4.

บันทึกข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ถ้ามี)
แบบฟอร์มวิเคราะห์ SWOT
แบบฟอร์ม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

วรรณษา บาลโสง

เว็บไซต์ สวพ.

ตลอดปี

เรียงตามปี

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ผู้รับผิดชอบ
ที่
งำนงบประมำณและ
แผน
1

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

-หาความเชื่อมโยง
ของการดาเนินงาน
ต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
-นโยบายการบริหาร
ของมหาวิทยาลัย

ภายใน 2 เดือน
(หลังจากที่
มหาวิทยาลัย
ประกาศใช้
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย)

- ความเชื่อมโยง
และสอดคล้อง
ของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
-นโยบายการ

-ทบทวนคาสั่งฯ
-เสนอรายชื่อลงนาม
คาสั่งแต่งตั้งจาก

ภายใน 1 เดือน

-จัดกิจกรรมทบทวน
ผลการดาเนินงานที่
ผ่านมา / ทบทวน
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ภายใน 1 วัน

-ข้อมูลผลการ
ดาเนินงานที่ผ่าน
มาของสถาบันวิจัย
และพัฒนา

- จัดประชุมระดม
ความคิด วิเคราะห์
SWOTฯ

ภายใน 2 วัน

-แบบฟอร์ม
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา

-สรุปข้อมูลเพื่อจัดทา
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ภายใน 1
เดือน

ภายใน 7 วัน

จัดกิจกรรมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ฯ

-แจ้งเวียนเพื่อทา
ประชาพิจารณ์แผน

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
เริ่มต้น

มหาวิทยาลัย
นโยบายมหาวิทยาลัย /แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

2

งาน
งบประมาณ
และแผน
(วรรณษา บาล
โสง)

3

คณะกรรมการ
จัดทาแผนฯ

4

คณะกรรมการ
จัดทาแผนฯ

5

รองผอ.ฝ่าย
บริหาร
งานงบประมาณ
และแผน
(วรรณษา บาล
โสง)

6

รองผอ.ฝ่าย
บริหาร
งานงบประมาณ
และแผน
(วรรณษา บาล
โสง)

ขั้นตอน

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.

ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
/ ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

จัดประชุมระดมความคิด / โครงการ วิเคราะห์
SWOT กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา

บริหารของ
มหาวิทยาลัย
-เอกสารรายชื่อ
คาสั่ง
คณะกรรมการ

- บันทึก
ข้อความ
- (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

1
7

รองผอ.ฝ่าย
บริหาร
งานงบประมาณ
และแผน
(วรรณษา บาล
โสง)

เสนอคณะกรรมการ
ประจา สวพ.
พิจารณา

8

คณะกรรมการ
ประจา สวพ.

ได้รับอนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย

9

งานงบประมาณ
และแผน
(น.ส.วรรณษา
บาลโสง)

10

งานงบประมาณ
และแผน
(น.ส.วรรณษา
บาลโสง)

ประกาศแจ้งเวียนบุคลากร/หน่วยงาน

เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การวิจัย
บนเว็บไซต์ สวพ.

11
สิ้นสุด

-เสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจา
สวพ. พิจารณา
-แก้ไข/ปรับปรุง
ทบทวน ตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจา

อยู่ในรอบของ
การจัดประชุม
คณะกรรมการ
ประจา สวพ.
(จนกว่าจะ
อนุมัติ)

-แจ้งเวียนบุคลากรใน
สวพ. เพื่อทราบและถือ
ปฏิบัติ
- แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

- แบบส่งวาระ
เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจา
- (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

ภายใน 1 วัน

แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน
เริ่มต้น

มหาวิทยาลัย
(กองนโยบายและแผน)

นโยบายมหาวิทยาลัย /แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

งานงบประมาณและแผน
(น.ส.วรรณษา บาลโสง)

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สวพ.

คณะกรรมการจัดทาแผน
ฯ

ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา / ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจัดทาแผน
ฯ

งานงบประมาณและแผน
(น.ส.วรรณษา บาลโสง)
งานงบประมาณและแผน
(น.ส.วรรณษา บาลโสง)

จัดประชุมระดมความคิด / โครงการ วิเคราะห์ SWOT
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดกิจกรรมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ฯ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

เสนอคณะกรรมการ
ประจา สวพ.
พิจารณา
ผ่าน
งานงบประมาณและแผน
(น.ส.วรรณษา บาลโสง)

ประกาศแจ้งเวียนบุคลากร/หน่วยงาน

สิ้นสุด

ไม่ผ่าน

แก้ไข/ปรับปรุง
ทบทวน ตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจา

