
PESTEL

SWOT

จุดอ่อน + ภัยคุกคาม
วิสัยทัศน์ แบบสร้างงานแก้ไข

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี)

แผนปฏิบัตงิาน

โครงการ

กิจกรรม

ประเมินผล

กลยุทธ์หน้าท่ี กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ

จุดแข็ง + โอกาส
วิสัยทัศน์แบบสร้างานให้รุ่งโรจน์ไป

ข้างหน้า

แผนผังการได้มาซ่ึงแผนปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรมที่ดี



ค ำแนะน ำในกำรจดัท ำแผนระดบัภำค



ขั้นตอน
แต่ละสถำนศึกษำ ทบทวนและตอบค ำถำม ผำ่น, ไม่ผำ่น แบบประเมิน ท่ีมำและ
คุณภำพกำรศึกษำเบ้ืองตน้ (แบบ A)ขั้นท่ี 1

แต่ละสถำนศึกษำในภำค ร่วมกนักรอกขอ้มูลและจดัท ำขอ้มูลใหม่ (แบบ AA)ขั้นท่ี 2
แต่ละภำคร่วมกนัวเิครำะห์บริบทภำค อำจจะใช ้PESTEL หรือ หลกัอ่ืน ๆ เป็นกรอบในกำร
วเิครำะห์ SWOT (แบบ AAA)ขั้นท่ี 3

แบบเขียนวสิยัทศัน์ (แบบ 4A)ขั้นท่ี 4
แบบเขียนพนัธกิจ (แบบ 5A)ขั้นท่ี 5
แบบกลยทุธ์ เขียนกลยทุธ์ (แบบ 6A)ขั้นท่ี 6
แบบเขียนแผนงำน (แบบ 7A)ขั้นท่ี 7
แบบเขียนโครงกำร/ กิจกรรม (แบบ 8A)ขั้นท่ี 8



รายการสอบถาม ผ่าน ยงัไม่ผ่าน
1. สถำนศึกษำมีบุคลำกรท่ีรับผดิชอบเร่ืองกำรจดัท ำแผน

2. บุคลำกรอ่ืน ๆ ในสถำนศึกษำนั้นเป็นทีมจดัท ำแผน

3. โครงกำรของสถำนศึกษำเป็นส่วนหน่ึงของแผนกำรศึกษำจงัหวดั

4. มีค  ำสั่งให้บุคลำกรรับผดิชอบตำมแผน

5. ท่ีผำ่นควำมส ำเร็จ ของแผนในเน้ืองำน เงิน 70 เปอร์เซ็นต์

6. มีกำรสรุปขอ้ดี ขอ้ท่ีตอ้งพฒันำ

7. มีกำรทบทวนแผนอยำ่งเป็นระบบตั้งแต่ ตั้งกรรมกำร 
จดัประชุม วเิครำะห์ และสรุป

8. น ำเขำ้ศึกษำจงัหวดัให้ควำมเห็นชอบ

9. แจง้ให้ครู-อำจำรย ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทรำบ

10. โรงเรียน วทิยำลยั มหำวทิยำลยั มีกำรแยก โครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนศึกษำของตนเองออกมำให้เห็นเด่นชดัเจน

แบบ A



แบบ A (ต่อ)

รายการสอบถาม ผ่าน ยงัไม่ผ่าน
11. มีกำรน ำโครงกำรมำดูรำยละเอียดเพ่ือพิจำรณำกิจกรรม ร่วมท่ีท ำแลว้สำมำรถตอบสนองโครงกำรได้
มำกกวำ่ 1 โครงกำรข้ึนไป
12. มีผูรั้บผิดชอบโครงกำรแต่ละโครงกำรชดัเจน
13. กำรเขียนอธิบำยควำมหมำยและตวัอยำ่งศำสตร์พระรำชำจ ำนวน 23 ประกำรไวบ้ริเวณท่ีสำมำรถเห็น
อ่ำนไดอ้ยำ่งชดัเจนดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น www. ของโรงเรียน ป้ำยประกำศ หรือกำรจดับอร์ด
14. บุคลำกรมีกำรน ำศำสตร์พระรำชำไปใชอ้ยำ่งเห็นเป็นรูปธรรมมีหลกัฐำน
15. มีผลกำรน ำศำสตร์พระรำชำไปใชต้รงถึงตวันกัเรียน  นกัศึกษำ หรือผูป้ระกอบกำร
16. มีโครงกำรท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมมัน่คงและมีกำรปฏิบติัท่ีชดัเจนให้เห็นถึงควำมมัน่คง
17. มีโครงกำรท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมมัง่คัง่ ท่ีสำมำรถเห็นไดช้ดัเจน
18. มีกำรติดตำม เอำจริงในเร่ืองของควำมมัน่คง มัง่คัง่เพ่ือสะทอ้นถึงควำมย ัง่ยนื



แบบ A (ต่อ)

รายการสอบถาม ผ่าน ยงัไม่ผ่าน
19. ส ำหรับระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คะแนน ONET ดีข้ึน 15 % ข้ึน 
คะแนน ONET ดีข้ึน 25 % ข้ึน
คะแนน ONET ดีข้ึน 30 % ข้ึน
คะแนน ONET ดีข้ึน 14 %  ลงมำ
ยงัไม่ไดว้ดัผล
ผลคะแนน ONET เท่ำเดิมไม่เปล่ียน

20. ระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คะแนน NT ดีข้ึน 15 % ข้ึน
คะแนน NT ดีข้ึน 25 % ข้ึน
คะแนน NT ดีข้ึน 30 % ข้ึน
คะแนน NT ดีข้ึน 15 %  ลงมำ
ยงัไม่ไดว้ดัผล
ผลคะแนน NT เท่ำเดิมไม่เปล่ียน



แบบ A (ต่อ)

รายการสอบถาม ผ่าน ยงัไม่ผ่าน
19. ส ำหรับระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คะแนน ONET ดีข้ึน 15 % ข้ึน 
คะแนน ONET ดีข้ึน 25 % ข้ึน
คะแนน ONET ดีข้ึน 30 % ข้ึน
คะแนน ONET ดีข้ึน 14 %  ลงมำ
ยงัไม่ไดว้ดัผล
ผลคะแนน ONET เท่ำเดิมไม่เปล่ียน

20. ระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คะแนน NT ดีข้ึน 15 % ข้ึน
คะแนน NT ดีข้ึน 25 % ข้ึน
คะแนน NT ดีข้ึน 30 % ข้ึน
คะแนน NT ดีข้ึน 15 %  ลงมำ
ยงัไม่ไดว้ดัผล
ผลคะแนน NT เท่ำเดิมไม่เปล่ียน



แบบ A (ต่อ)

รายการสอบถาม ผ่าน ยงัไม่ผ่าน
21. ส ำหรับกำรศึกษำอ่ืนๆ 
- คะแนนรำยวิชำเฉล่ียของนกัศึกษำดีข้ึนในภำพรวมท่ีเห็นได ้
- คะแนนรำยวิชำ เฉล่ียของนกัศึกษำพฒันำข้ึนยงัเห็นไม่ชดัเจน 
- คะแนนรำยวิชำยงัไม่ไดเ้ปรียบเทียบในกำรพฒันำ
22. มีกำรส ำรวจนกัเรียน นกัศึกษำ ท่ี จบแลว้ในดำ้นสภำพดำ้นอำชีพ

23. มีกำรจดบนัทึกไวช้ดัเจนวำ่ใครมีงำนท ำแลว้ ใครประกอบอำชีพตนเอง ใครท ำงำนบริษทั หรือใครเรียนต่อ

24. มีโครงกำรช่วยเหลือหลงัจบกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมกำรมีงำนท ำ
25. ผูป้กครองไม่หนกัใจกบัพฤติกรรมของนกัเรียน นกัศึกษำท่ีเป็นบุตรหลำนในกำรดูแล
26. ผูป้กครองให้ควำมร่วมมือกบัโรงเรียน วิทยำลยั มหำวิทยำลยัในกำรช่วยรำยงำนพฤติกรรมสอดคลอ้งกบั
ควำม ประพฤติของนกัเรียน นกัศึกษำ
27. ผูป้กครองบอกต่อในแง่ดีของโรงเรียนวิทยำลยัมหำวิทยำลยัโดย มีควำมพึงพอใจในภำพรวม 80 เปอร์เซ็นต์
ข้ึน



แบบ A (ต่อ)

รายการสอบถาม ผ่าน ยงัไม่ผ่าน

28. มีกำรตรวจสุขภำพอยำ่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง

29. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภำพให้แขง็แรง

30. นกัเรียน นกัศึกษำไดรั้บโภชนำกำรในรูปแบบกำร เล้ียงฟรี หรือ แหล่งซ้ือท่ีรำคำไม่แพงมีโภชนำกำร



แบบ AA แบบฟอร์มกระดาษท าการงบประมาณภาค

จุดเน้นภาค (B) โครงการที่เกีย่วข้องกบั
จุดเน้นภาค (C)

หน่วยงานการศึกษา 
(5หน่วย) (D)

การศึกษาจังหวดั 
(E)

จังหวดัที่ขอใช้ร่วม 
(F)

1………………….. โครงการเดมิ/ ช่ือ
2………………….. 1………………….. 1………………….. 1………………….. 1…………………..
3………………….. 2………………….. 2………………….. 2………………….. 2…………………..
4………………….. 3………………….. 3………………….. 3………………….. 3…………………..
5………………….. 4………………….. 4………………….. 4………………….. 4…………………..
6………………….. 5………………….. 5………………….. 5………………….. 5…………………..
7………………….. โครงการใหม่/ ช่ือ
8………………….. 1………………….. 1………………….. 1………………….. 1…………………..
9………………….. 2………………….. 2………………….. 2………………….. 2…………………..
10………………… 3………………….. 3………………….. 3………………….. 3…………………..

ภำค......................................................................................(A)…………………………………………………………………



S W O T
P: นโยบำยรัฐ 1.

2.
E: เศรษฐกิจ 1.

2.
S: สงัคม 1.

2.
T: เทคโนโลยี 1.

2.
E: ส่ิงแวดลอ้ม 1.

2.
L: กฏระเบียบ/ ขอ้บงัคบั/ ขอ้ตกลงต่ำงๆ 1.

2.

แบบ AAA วเิครำะห์ PESTEL ภำยใตบ้ริบทของภำค



แบบ AAA วเิครำะห์ SWOT ภำยใตบ้ริบทของภำค (ต่อ)

สรุป S: จุดแขง็

1……………………………………………………………………………………………………...................
2…………………………………………………………………………………………………………………

สรุป W: จุดอ่อน

1……………………………………………………………………………………………………....................
2…………………………………………………………………………………………………………………

สรุป O: โอกำส
1……………………………………………………………………………………………………......................
2………………………………………………………………………………………………………………...

สรุป T: ภยัคุกคำม
1……………………………………………………………………………………………………............................ 
2………………………………………………………………………………………………………………………



แบบ AAA วเิครำะห์ Pestel และ SWOT ภำยใตบ้ริบทของภำค (ต่อ)

S

O

W

T

เร่งรุกบุกเร็ว

วสัิยทัศน์ ช่องน้ีจะบรรลุง่ำยเป็นอนัดบั 1

ตั้งรับปรับตวั

วสัิยทัศน์ ช่องน้ีจะบรรลุเม่ือลด W จะบรรลุง่ำยเป็น
อนัดบั 2

ร้ังรอขอจงัหวะ

วสัิยทัศน์ ช่องน้ีจะบรรลุเม่ือ T ลดลง จะบรรลุง่ำยเป็น 
อนัดบั 3

เลิกราหาแผนใหม่

วสัิยทัศน์ ช่องน้ีจะบรรลุเม่ือ W ลดลง และ T ลดลง ทุก
อยำ่งจะไม่บรรลุในเวลำอนัใกล ้เพรำะกวำ่จะลด W และ ลด 
T จะใชง้บประมำณและเวลำมำก



แบบ 4A  แบบเขียนวิสยัทศัน์

วสัิยทศัน์ภาค 
.......................................................................................................................................................................

ได้แก่
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................



พทัธกิจ (คือ งำนหลกัๆ สู่วสิยัทศัน์ ควรมีประมำณ 4-6 ขอ้ มำกกวำ่น้ีจะเป็นงำนละเอียดจะไม่ใชพ้นัธกิจ)

1………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………………………………………………

แบบ 5A แบบเขยีนพนัธกจิ



กลยุทธ์ ควำมหมำย ใชปั้จจยัน ำเขำ้ต  ่ำ แต่ด ำเนินงำนไดไ้ม่ยุง่ยำก และไดผ้ลผลิต (Out Put) และผลลพัธ์ (Out Come) ตำม
ก ำหนด หรือมำกกวำ่

กลยทุธ์จะอยูห่ลกัยทุธศำสตร์ชำติ

ตัวอย่างกลยุทธ์

แผนยทุธศำสตร์ชำติขอ้ท่ี ……………………………………………………………………………………………………

ประกอบดว้ยกลยทุธ์

1……………………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………………

4……………………………………………………………………………………………………………………………………

...........................................................................ฯลฯ...........................................................................................

แบบ 6A แบบเขยีนกลยุทธ์ เขยีนกลยุทธ์



อนัดบั ช่ือโครงการ งบประมาณ
ทีม่าของ

งบประมาณ
ผลทีจ่ะได้รับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แผนงาน.....................................................................................................................................................................
ข้อแนะน า
•โครงกำร กิจกรรม ตวัช้ีวดั ควำมเส่ียง รำยละเอียดอ่ืนๆ ในโครงกำร ควรเขียนตำมแบบฟอร์มของส ำนกังบประมำณ

แบบ 7A แบบเขยีนแผนงานแบบง่าย



(สามารถดูแบบได้ทีเ่วบ็ไซต์ของส านักงบประมาณ)

แบบ 8A แบบเขยีนโครงการ/ กจิกรรม 


