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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานระดับหน่วยงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกระบวนการแปลงแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยสู่
การปฏิบัติระดับหน่วยงานที่ส าคัญ เพ่ือให้หน่วยงานนั้นๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสร้างระบบการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ ในการน าสู่เปูาหมายในอนาคตของระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย  

  แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2556 ได้สิ้นสุดการ
ด าเนินงาน ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555 – 2559) มหาวิทยาลัยนเรศวร กองแผนงานจึงด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ และให้สามารถรับมือส าหรับการท างานใน
สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องการระบบการท างานที่คล่องตัวต้องการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงในการน าสู่เปูาหมายในอนาคต สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือความอยู่รอด 
และความก้าวหน้าของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน เป็นการจัดท าโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพ
ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน ภายนอก และแนวนโยบายการพัฒนาองค์กรของผู้บริหาร                  
กองแผนงาน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วน าผลมาประกอบการตัดสินใจวางแผน โดยได้มีการด าเนินการ
วางแผน การก าหนดวิสัยทัศน์ มีการก าหนดเปูาหมายระยะเวลาที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบงานใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยมีเปูาหมายที่ส าคัญ
คือการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดให้มีแผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือ 
3. เพ่ือสนับสนุนให้กองแผนงานมีการจัดท าแผนกลยุทธ์และสามารถน าไปสู่การปฏิบั ติได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพบุคลากรตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 

 
 วิธีการด าเนินงาน 
 กองแผนงานได้จัดโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์กองแผนงานเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ศักยภาพภายในและภายนอกองค์กร แล้วร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานสู่เปูาหมายความส าเร็จขององค์กร โดยใช้เทคนิคการจัดท าแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จนได้แผนกลยุทธ์กองแผนงานที่เป็นกรอบการด าเนินงานสู่เปูาหมายความส าเร็จขององค์กร 
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แนวทางการพัฒนากองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการ
ด าเนินงานด้านแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ งานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
ให้มีระบบและกลไกที่ดี ซึ่งกองแผนงาน มีการวางแผนเพ่ือใช้เครื่องมือการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนา
บุคลากร และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาของกองนโยบายและแผน โดยมีการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนให้ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดของแต่ละแผนปฏิบัติการ และบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรต่อการบรรลุเปูาหมายองค์กร 

 ดังนั้น การร่วมมือกันของบุคลากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี จึงเป็นองค์ความรู้ในการ
พัฒนางานด้านแผน งบประมาณ และการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพผลงาน มีระบบเครือข่าย และใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน น าไปสู่หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 2 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อหน่วยงาน  
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ที่ตั้ง  
อาคารมิ่งขวัญ  ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์ ทุ่งหนองอ้อ หมู่ที่ 

9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 ประวัติความเป็นมา  
พ.ศ. 2533 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก โดยการยกวิทยฐานะจาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2533) พร้อมจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานอ่ืนๆ โดย
ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี เป็นกองกลาง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา และกอง
แผนงาน (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 และปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ. 2539) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ได้ ก าหนดให้มีการแบ่งส่วน
ราชการภายในกองแผนงาน ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

1. งานธุรการ 
2. งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง 
3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
4. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 
 

พ.ศ. 2545 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 102 (3/2545) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2545 ได้มีมติอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองแผนงานเพ่ิมเติมอีก 1 งาน ท าให้กองแผนงาน  
มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองแผนงาน ออกเป็น 5 งาน ดังนี้ 

1. งานธุรการ  
2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
4. งานติดตามและประเมินผล 
5. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  
พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 141 (2/2552)  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 

2552  ได้มีมติอนุมัติให้มีการย้ายงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างไปสังกัดกองอาคารสถานที่ และต่อมาสภา



 

4 
 

 

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 145 (6/2552) เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน 2552  ได้มีมติปรับเปลี่ยนชื่องาน 
และเพ่ิมงานส่วนราชการกองแผนงาน ดังนี้  

1.  งานธุรการ 
 2.  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
 3.  งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง 
 4.  งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 
 5.  งานวิเคราะห์ต้นทุน 

พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 207 (5/2558) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2558 การพิจารณาการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี ได้มีมติอนุมัติให้มีการแบ่งส่วน
ราชการภายในกองแผนงาน ออกเป็น 2 งาน 1. งานงบประมาณ  2. งานติดตามและประเมินผล (ตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2558)  

 

 โครงสร้างการบริหารงาน 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีรองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน รับผิดชอบการ

บริหารงาน  ท าหน้าที่วางนโยบายและแผนงาน เพ่ือให้กองแผนงานด าเนินไปตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้  ผู้อ านวยการกองแผนงาน เป็นผู้ก ากับการดูแลการปฏิบัติงานภายในกองแผนงานเพ่ือให้ด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทุกๆ งานจะมีหัวหน้างานเป็นผู้บริหารงานและดูแลการปฏิบัติงานภายในงาน
อย่างเป็นระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุนีย์ ต ั้งศรีวงศ์                   
ผู้อ านวยการกองแผนงาน

นางวรรณรัตน์  ครุธน้อย                  
หัวหน้างานธุรการ

นางร ุ้งทอง   ไวทยกุล                      
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นางพนิดา  ควรหาเวช
รักษาการในต าแหน่งห ัวหน้างานวิเคราะห์ต้นทุน

และรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประมวลผล

นางสาวป  นป นัทธ์   ค าภู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ

นางสาวชิดชนก  ตุ้มพ่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสาววิภาภรณ์  อินทุยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสาวปชญารัตน์  แตงอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ

นางสาวนิตย์ระดี  มาลัยทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสาวธาริณี  สิงหเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นายกิตต์ิธเนศ  สุริยพรศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นายพีระพล  นกเผือก
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ปฏิบัติการ

นางสาวเฉลิมพร  ฉ่ าไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสุนทรี  ตุงคะสิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นายเป็นเอก  จ าปาดิบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสาวพรพัสนันท์  กลมโนนไทย
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเคราะห์ งบประมาณและอัตราก าลัง

นายประจินต์ เม สุธีพิทักษ์
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี

ผศ.ดร.ศิริชัย  ตันรัตนวงศ์     
 รองอธิการบดีผ่ายนโยบายและแผน

ศ.ดร.สุจินต์ จินายน     
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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 ภารกิจหลัก 
 กองแผนงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่
วิเคราะห์ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ จัดท าและวิเคราะห์ความ
ต้องการทรัพยากร เสนอข้อมูลประกอบการวางแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร อันจะน าไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  

 

 ลักษณะงานและขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งานธุรการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณทุกชนิด งานการเงิน งานพัสดุ 

งบประมาณ งานบุคคล งานทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
2. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลทางด้านนิสิต บุคลากร อาคารสถานที่ โปรแกรมการศึกษา ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลมหาวิทยาลัยในรูปของการจัดท ารายงานประจ าปี 

- ด าเนินการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 
- ด าเนินการวิจัยสถาบันเพ่ือการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 
- ด าเนินการจัดเก็บและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพ้ืนฐาน 5 ด้าน ได้แก่ โปรแกรมการศึกษา 

นิสิต/บัณฑิต บุคลากร งบประมาณ และอาคารสถานที่ เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

- ประสาน วิเคราะห์การแบ่งส่วนราชการและการจัดตั้ง ขยาย ยุบ รวม หรือยกเลิก หน่วยงาน 
- ด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่สารสนเทศ 
- ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และให้ค าปรึกษาแนะน า 
- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

3. งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์
อัตราก าลัง จัดท างบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณประจ าปี และจัดท าแผนและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ 

- เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ วงเงินงบประมาณ แนวปฏิบัติในการจัดท ารายละเอียดค าขอ                  
ตั้งงบประมาณพร้อมกลั่นกรองเหตุผลรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดินและรายได้ 

- วิเคราะห์ เสนอหลักเกณฑ์ การจัดสรรต าแหน่งอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
- วิเคราะห์กลั่นกรองเหตุผล รายละเอียด การขอก าหนดต าแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

เป็นอาจารย์  และการให้ผู้ เกษียณอายุราชการปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัย เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

- เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงบประมาณและอัตราก าลัง 
- ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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4. งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล   มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์
แผนงานและโครงการต่างๆ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลแผน/โครงการต่างๆ 

- วิเคราะห์เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับแผนพัฒนา 
- วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
- ประสานงานให้มีการด าเนินการตามแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ในลักษณะเชิง

ยุทธศาสตร์ ด้วยการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลส าเร็จแก่หน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย 

- ประสานงาน  วิเคราะห์โครงการใหม่หรือยกเลิก โครงการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย 
- จัดท าแผนและผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
- ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

5. งานวิเคราะห์ต้นทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการค านวณต้นทุนผลผลิตส านักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 
 

 ข้อมูลบุคลากรกองแผนงาน  

ที ่ ชื่องาน ข้าราชการ 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย
เงินแผ่นดิน 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย
เงินรายได้ 

รวม 

1 ผู้อ านวยการกองแผนงาน  1 - - 1 
2 งานธุรการ  - 1 - 1 
3 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 1 1 2 4 
4 งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง - - 4 4 
5 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล - 2 3 5 
6 งานวิเคราะห์ต้นทุน - 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 2 5 9 16 
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2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพกองแผนงาน 
 การวิเคราะห์ศักภยภาพเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการจัดท าแผนกลยุทธ์  โดยกองแผนงานใช้

หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร นอกจากนี้ ยังต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ เพ่ือดูว่าสถานการณ์ใดบ้างที่
เป็นโอกาส (Opportunities) และสถานการณ์ใดบ้างที่เป็นภัยคุกคาม (Threats) ที่มีอิทธิพลกับการด าเนินงาน
ตามภาระกิจ 

 ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) เพ่ือพิจารณาว่า การด าเนินงานตามภาระกิจของกองแผนงานที่ผ่านมามีจุดแข็งและจุดอ่อน
อะไรบ้าง โดยอาศัยหลักการ 7s ของ McKinsey เป็นการวิเคราะห์ความสามารถ ในการด าเนินงานขององค์กร
เพ่ือใช้ในการวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ในองค์กร โดยการท างานที่สัมพันธ์กับภายในองค์กรที่สอดคล้องกัน
ทั้ง 7 ตัว เริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์องค์กรเกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงสร้างองค์กร เปูาหมายขององค์กร 
ระบบการด าเนินงาน ทักษะที่ใช้ในการท างาน บุคลากร รูปแบบพฤติกรรมของบุคลากรและเปูาหมายที่
ต้องการซึ่งประกอบด้วย  

1. Staff พิจารณาเกี่ยวกับบุคลากรว่า มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอ
หรือไม่ อย่างไร จะช่วยให้เกิดการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถการพัฒนาบุคคลกรอย่างต่อเนื่อง 

2. Skill บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือไม่ อย่างไร 

3. Style รูปแบบการบริหารเป็นอย่างไรและมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร 
4. Structure โครงสร้างขององค์กรมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน หรือโครงสร้างขององค์กรใน

ระดับต่างๆ สนับสนุนหรือเอ้ือให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างคล่องตัวหรือไม่ อย่างไร ถ้าโครงสร้างของ
องค์กรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แล้ว ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้าง
ขององค์กรไม่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ก็จะท าให้เกิดเป็นจุดอ่อนขององค์กร 

5. Strategy พิจารณาว่า มีการก าหนดกลยุทธ์หรือมียุทธศาสตร์อย่างไร สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในหรือไม่ อย่างไร จะช่วยในการวางแผนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีขีดความสามารถเหนือคู่แข่งขัน 

6. System เป็นการวิเคราะห์ถึงระบบงานขององค์กรในทุกๆ เรื่อง ทั้งเรื่องระบบการบริหาร
จัดการ ระบบการปฏิบัติงาน เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน ระบบงบประมาณ ระบบการ
ควบคุม และวัสดุ อุปกรณ์ มีความพร้อมที่จะรองรับและตอบสนองการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือไม่ 
รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนและจุดแข็งอะไรบ้าง 

7. Shared Value เป็นการวิเคราะห์ถึงค่านิยมร่วม ความเชื่อร่วมขององค์กรนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร
เพ่ือให้เกิดปัจจัยแห่งความส าเร็จ บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมท่ีจะปฏิบัติงานอย่างไร ค่านิยมดังกล่าว
ที่มีอยู่นั้น เป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็ง และมีค่านิยมอะไรที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้น 
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 ส่วนการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิ เคราะห์สถานการณ์ที่ เป็นโอกาส 
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานและ
กรอบความคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มี อิทธิพลจากภายนอก โดยใช้หลักของ “PEST Analysis” 
ประกอบด้วย 

1. สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political  Environment : P) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์นโยบายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม) ต่อการ
ด าเนินงาน  

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic  Environment : E) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน  

3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Environment: S) ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายรวมถึงโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม                   

4. ด้านเทคโนโลยี (Technological Environment: T) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์สถานการณ์มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงและหาประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

 

2.2.1 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพกองแผนงาน 

ล าดับ ปัจจัยภายใน สถานภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ด้านบุคลากร(Staff) + 2.16 1.88 
1.1 ความเพียงพอของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามภาระกิจของ

หน่วยงาน 
+ 2.33 2.15 

1.2 ความพร้อมรองรับในการปฏิบัติหน้าที่ที่หลากหลายของบุคลากร + 2.1 1.67 
1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร + 2.14 1.78 
1.4 มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร + 2.53 2.00 
1.5 ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร - 1.67 1.80 

2. ด้านทักษะความเชี่ยวชาญของบุคคล(Skill) + 2.13 1.91 
2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 
- 2.00 2.25 

2.2 ความรู้ ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานประจ า
ต าแหน่งของบุคลากร 

+ 2.20 2.00 

2.3 ความสามารถในการวิเคราะห์และการวิจัย + 2.11 1.86 
2.4 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ - - 1.94 

     



 

9 
 

 

ล าดับ ปัจจัยภายใน สถานภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน 
2.5 ความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน + 2.21 1.50 

3. ด้านรูปแบบการบริหารงาน(Style) + 2.28 1.88 
3.1 การบริหารงานที่เน้นประสบการณ์และการถ่ายทอดประสบการณ์

จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ 
- 1.83 2.00 

3.2 การบริหารและการท างานแบบมีส่วนร่วม + 2.09 2.00 
3.3 การท างานร่วมกันเป็นทีม + 2.40 1.83 
3.4 เครือข่ายในการท างานและการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ  + 2.46 1.67 
3.5 การบริหารงานแบบกัลยาณมิตร + 2.63 - 

4. ด้านโครงสร้าง (Structure) + 2.14 1.89 
4.1 การแบ่งโครงสร้างองค์กรตามภารกิจ + 2.18 1.60 
4.2 ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง   + 2.18 1.60 
4.3 การโยกย้ายและปรับเปลี่ยนบุคลากรตามโครงสร้าง + 1.89 1.86 
4.4 การมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง + 2.20 2.00 
4.5 นโยบายการก าหนดอัตราก าลังตามโครงสร้าง - 2.25 2.42 
5. ด้านก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์(Strategy) - 1.70 1.81 
5.1 ความชัดเจนและครอบคลุมของแผนกลยุทธ์ + 2.00 1.86 
5.2 การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  - 1.75 2.13 
5.3 ความสม่ าเสมอในการประชุม ก ากับและก าหนดวิธีปฏิบัติงานตาม

แผน 
- 1.67 2.00 

5.4 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - 1.29 1.56 
5.5 กลยุทธ์การปฏิบัติงานทั้งงานประจ า(เชิงรับ)และงานเชิงนโยบาย

(เชิงรุก) 
+ 1.80 1.50 

6. ด้านระบบของงาน (System) - 2.02 2.12 
6.1 ความชัดเจนในการก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานแต่ละชิ้นงาน - 2.00 3.00 
6.2 ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจและแผน + 1.92 1.75 
6.3 ระบบการพิจารณาการให้รางวัล จูงใจและพัฒนาความก้าวหน้าใน

การท างาน 
- 1.80 2.18 

6.4 ความเพียงพอและความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

+ 2.31 2.00 

6.5 ความเพียงพอของงบประมาณ/วัสดุ/อุปกรณ์ + 2.10 1.67 
7. ด้านค่านิยมร่วม(Shared Value) + 2.10 1.75 
7.1 เจตคติ ความตั้งใจ ทุ่มเท มุ่งมั่น ขยัน อดทน และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน 
+ 2.07 1.00 
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ล าดับ ปัจจัยภายใน สถานภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน 
7.2 การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  + 2.07 2.00 
7.3 การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน จิตสาธารณะพร้อมให้บริการ + 2.25 - 
7.4 ความซื่อสัตย์ มีวินัยและเคารพกฎระเบียบ  + 2.13 2.00 
7.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน + 2.00 2.00 

สรุปคะแนน + 2.08 1.89 
    
ล าดับ ปัจจัยภายนอก สถานภาพ โอกาส อุปสรรค 
1. ด้านการเมือง(Political Factors) - 2.09 2.26 
1.1 นโยบายด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล - 2.13 2.38 
1.2 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
- 1.60 2.17 

1.3 นโยบายภายในและกฎระเบียบภายในที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน - 2.13 2.13 
1.4 ความต่อเนื่องในการบริหารและก าหนดทิศทางของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 
+ 2.5 2.36 

2. ด้านเศรษฐกิจ(Economical Factors) + 2.34 2.34 
2.1 ปริมาณงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร + 2.20 2.18 

2.2 ปริมาณงบประมาณรายได้จากจ านวนนิสิต + 3.00 2.47 

2.3 ยุทธศาสตร์ในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยจากแหล่งอื่นๆ  + 2.50 2.21 
2.4 นโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการ

บริหาร 
- 1.67 2.50 

3. ด้านสังคม(Social Factors) - 2.08 2.18 
3.1 ความร่วมมือที่ได้รับจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย - 1.85 2.33 
3.2 การแข่งขันในการสร้างผลงานระหว่างหน่วยงานภายใน - 1.78 2.00 
3.3 ความเข้มแข็งและการประสานงานเครือข่ายหน่วยงานด้านแผนงาน

ระหว่างมหาวิทยาลัย 
+ 2.38 - 

3.4 สภาพทางกายภาพ และความเพียงพอของพ้ืนที่ส านักงาน + 2.33 2.20 
4. ด้านเทคโนโลยี(Technological Factors) - 2.10 2.17 
4.1 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความทันสมัยของเทคโนโลยีและ

ระบบสารสนเทศ 
+ 2.06 - 

4.2 เทคโนโลยีและช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูล 

+ 2.38 - 

4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและลดขั้นตอน
การท างาน 

+ 2.40 2.00 
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ล าดับ ปัจจัยภายนอก สถานภาพ โอกาส อุปสรรค 
4.4 ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย - 1.57 2.33 

สรุปคะแนน - 2.15 2.24 

 กองแผนงานได้ด าเนินการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท างานโดยตรงทั้งภายใน
และภายนอกองค์ที่มีปัจจัยต่อการท างานร่วมกันภายในองค์กร  และเพ่ือเป็นการประเมินสถานการณ์เพ่ือ
พิจารณาถึงศักยภาพขององค์กร มองหาโอกาสและระบุอุปสรรคเพ่ือการแก้ไข อันจะท าให้รู้จักองค์กรดียิ่งขึ้น 
และทราบความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  

จากการร่วมกลุ่มกันในการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร  ท าให้บุคลากรกองแผนมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงศักยภาพ กับภารกิจความรับผิดชอบการท างานของแต่ละโครงสร้างภายในหน่วยงาน และบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบแต่ละบุคคล  โดยสามารถน ามาสรุปเป็นแผนภูมิรูปภาพตามสภาพการของหน่วยงานที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพ ปัจจัยภายใน-ภายนอก ร้อยละ 
+ จุดแข็ง S-Strength 2.08 
+ โอกาส O-Opportunity 2.15 
- จุดอ่อน W-Weakness 1.89 
- อุปสรรค T-Threat 2.24 
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 จากการวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือประเมินบริบทและขีดความสามารถในการปฏิบัติของกองแผนงาน พบว่า 
กองแผนงานมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเปูาหมายที่มีทั้งจุดแข็ง มีโอกาส และมีข้อจ ากัดอยู่ใน
ตัวเอง  การด าเนินงานของกองแผนงานจึงอยู่ในต าแหน่งที่ยังคงต้องรักษาสถานภาพปัจจุบันและวางแผนแบบ
เชิงรุกทีละขั้นตอน และค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งก็ยังคงมีประเด็นที่ควรพัฒนาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานในภาพรวม  ดังนั้นกองแผนงานจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้นจุดแข็งให้
มากขึ้น และสร้างโอกาสเพ่ือลดข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

  การวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) ท าให้บุคลากรกองแผนงานได้รับทราบถึงศักยภาพของบุคคล
ที่มีท้ังจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนา  รวมทั้งได้ทราบจุดออ่นและภัยคุกคามในการปฏิบัติงาน ดังนั้นบุคลากร
กองแผนงานจึงร่วมกันก าหนดแผนกลยุทธ์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 

    “กองแผนงานเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดท าแผนเพ่ือตอบสนองต่อนโยบ ายของ
มหาวิทยาลัยโดยอาศัยข้อมูลและสารสนเทศชี้น าบนพ้ืนฐานของการมีระบบและกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ” 

2. พันธกิจ  
2.1 แปลงนโยบายของผู้บริหารมาจัดท าแผนในรูปแบบต่างๆ 
2.2 รวบรวม กลั่นกรองข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ 
2.3 สนับสนุนการท างานของหน่วยงานอื่นๆ ให้ตอบสนองต่อทิศทางของมหาวิทยาลัย 
2.4 จัดการระบบงานและกระบวนงานภายในให้มีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือก าหนดและเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสู่แผนปฏิบัติการอย่างถูกต้อง และใช้เป็น
กรอบหรือแนวทางในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ
นโยบาย และโครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
   2. เพ่ือด าเนินการจัดท านโยบายและแผนการพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องตามเปูาหมายและทิศทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
     3. เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร และการวางแผนและประกอบการตัดสินใจแก่คณะ
ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 

4. เพ่ือพัฒนากลไกลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขั้นตอน
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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4.  ปฏิญญาหน่วยงาน 
 

ส่วนที่ 1  เปูาหมาย (GOAL) 
"เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในวางแผนพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ " 
 
ส่วนที่ 2  วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) 

1. ท าหน้าที่จัดท าแผนงานในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ 

2. ท าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในการบริหารพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ส่วนที่ 3  คุณลักษณะที่พึงมี (CHARACTERISTICS) 

1. เป็นแหล่งข้อมูลด้านแผนงาน และวิเคราะห์แผนงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

2. เป็นหน่วยงานมีคุณภาพ รวดเร็ว แม่นย า มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
3. บุคลากรมีจิตบริการ 
4. บุคลากรมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
5. บุคลากรมีความสามารถ และเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดท าแผนงาน และสามารถน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เป็นหน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และ

บุคคลภายนอก 
 

ส่วนที่ 4  ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ (INPUTS) 
1. บุคลากร (Man) 
    1.1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถทางด้านการวางแผนงาน การจัดการ

งบประมาณและการจัดท าแผนงาน 
    1.2 มีคณะกรรมการในการบริหารการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือการด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
    1.3 บุคลากรมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม  ผลการ

ด าเนินงานตามแผนงาน 
1.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภารงานที่รับผิดชอบ 

2. งบประมาณ (Money) 
2.1 งบประมาณแผ่นดิน 
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2.2 เงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้ 
 3. ทรัพยากร (Material) 

3.1 เครื่องมือ อุปกรณ ์สถานที ่
3.2 ทรัพยากรอ่ืนๆนอกเหนือจากข้อหนึ่งและสอง 

 4. การบริหารจัดการ (Management) 
4.1 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความสามารถทางด้านบริหารจัดการแผนงาน งบประมาณ และ

ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
4.2 การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล 
4.3 ผู้บริหารมีความรอบรู้ในเรื่องโครงสร้างและการบริหารจัดการหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย 
4.4 มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ส่วนที่ 5  กระบวนการด าเนินงาน (PROCESS) 
 1. มีการจัดท าระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการแผนงาน 
 2. ให้บริการฐานข้อมูลทางด้านแผนงาน แก่ทุกหน่วยงานและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 3. มีระบบการจัดการการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 4. มีการติดตามอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 5. สร้างฐานข้อมูลแผนงาน งบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
 6. มีแผนการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 7. ก ากับและควบคุมงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน  ให้เบิกจ่าย
เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและโครงการ 
 
ส่วนที่ 6  ผลลัพธ์ (OUTCOMES) 
 1. มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินแผนการปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ทุกหน่วยงานสามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
5.  ยุทธศาสตร์กองแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการข้อมูลและประมวลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
  น าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดท าแผน การผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่าง
  เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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6.  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการข้อมูลและประมวลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และน าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.1 การจัดการฐานข้อมูลรอบด้านครอบคลุมตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.1.1 พัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลกลาง 

1.2 การประมวลผลข้อมูลมีประสิทธิภาพ 1.2.1 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ  

1.3 ข้อมูลตรงกับความต้องการส าหรับผู้บริหาร
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

1.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

1.4 ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง 

1.4.1 น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 

 
ตัวช้ีวัด  

 เชิงคุณภาพ 
1. มีระบบประมวลผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความ

ต้องการผู้บริหารและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2. ระดับความส าเร็จของการใช้งานระบบฐานข้อมูล 

 เชิงปริมาณ 
1. มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้การตัดสินใจในการบริหารงานส าหรับผู้บริหารและหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 
2. มีระบบฐานข้อมูลในการบริหารงานภายในองค์กร 
3. มีการติดตามประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การจัดท าแผน การผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
2.1 แผนมีความชัดเจนและเกิดการมีส่วนร่วมในการน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ 

2.1.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์หน่วยงานและทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วม และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2.2 การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 2.2.1 มีกลไกการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

2.3 การด าเนินภารกิจหลักมีแผนรองรับสู่เปูาหมายที่ก าหนด 2.3.1 การจัดท าปฏิทินแผนการท างาน และคู่มือการ
ปฏิบัติงานครบตามโครงสร้างของหน่วยงาน 

2.4 ทรัพยากรส าหรับการด าเนินงานสอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบัติงาน 

2.4.1 สนับสนุนทรัพยากรส าหรับการด าเนินงาน
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน 

2.5 การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

2.5.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านต่างๆ 

2.6 การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร
กองแผนงาน 

2.6.1 เสริมสร้างแรงจูงใจ สวัสดิการและขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากร 

2.7 การวิเคราะห์และแบ่งภาระงานที่ชัดเจนและด าเนินงาน
ได้มีประสิทธิภาพ 

2.7.1 มีการวิเคราะห์และแบ่งภาระงานที่ชัดเจนและ
ด าเนินงานตามภาระงานที่มีประสิทธิภาพ 

2.8 การจัดการความรู้ (KM) ที่ครอบคลุมตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายและมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2.8.1 มีการจัดการความรู้ (KM) ที่ครอบคลุมตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
2.8.2 สร้างระบบเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย
และแผน 

 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

 เชิงคุณภาพ 
1.  มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผน

บริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
2.  มีการจัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติการ และปฏิทินงานตามโครงสร้างหน่วยงาน 
3.  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานให้ที่ประชุมกองแผนงานได้รับ

ทราบและบุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานต่อไป 
4.  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจ สวัสดิการ

และขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรและสร้างขวัญ 
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5.  บุคลากรกองแผนงานมีส่วนร่วมอบรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน  
     นโยบายและแผนกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
6.  บุคลากรกองแผนงานมีส่วนร่วมและเข้าร่วมโครงการตามแผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
7.  มีการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 
8.  มีการรายงานต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย 

 เชิงปริมาณ 
1.  มีการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการกองแผนงานปีละ 1 ครั้ง 
2.  จ านวนการจัดประชุมกองแผนงาน 
3.  มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4.  มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง 
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7.  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี 2558-2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการข้อมูลและประมวลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายด าเนินการ 

แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 2562   
1.1 การจดัการ
ฐานข้อมูลรอบดา้น
ครอบคลมุตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

1.1.1 พัฒนาและ
จัดท าฐานข้อมูล
กลาง 

เชิงปริมาณ 
- มีระบบฐานข้อมลูเพื่อ
ใช้การตัดสินใจในการ
บริหารงานส าหรับ
ผู้บริหารและหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 ระบบ 
- มีระบบฐานข้อมลูใน
การบริหารงานภายใน
องค์กร จ านวน 1 ระบบ 

 
2

ระบบ 

 
2

ระบบ 

 
1

ระบบ 

 
1

ระบบ 
 

 
1

ระบบ 

1. โครงการฝึกอบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูล 
- ระบบ NUPM  
- ระบบ บัญชี 3 มิต ิ

งานยุทธศาสตรฯ์ 
งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 

  
 
 
1 

ระบบ 

 
 
 
1

ระบบ 

 
 
 
1

ระบบ 
 

 
 
 
1

ระบบ 

 
 
 
1

ระบบ 

2. โครงการการจัดการข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อสารสนเทศ 
- ด้านนิสิต/บณัฑิต 
- ด้านโปรแกรมการศึกษา 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านงบประมาณ 
- ด้านอาคารสถานท่ี 
- ด้านบริการวิชาการ 
- ด้านวิจัย 
- ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

งานวิจัยสถาบันฯ 

        3. ระบบวันลาออนไลน ์ งานธุรการ 
        4. ระบบออกเลขภายในออนไลน ์ งานธุรการ 
        5. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กอง

แผนงาน 
งานธุรการ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายด าเนินการ แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 2562 
  การด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท่ีตอบสนอง   
1 งาน 

       

1.2 การประมวลผล
ข้อมูลมีประสิทธิภาพ 

1.2.1 มีการ
จัดการการข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพตรง
ตามความต้องการ
ผู้บริหารและ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

เชิงคุณภาพ 
- มีระบบประมวลผล 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท่ีตอบสนอง 1 
งาน 
 

 
1 งาน 

 
2 งาน 

 
3 งาน 

 
4 งาน 

 
4 งาน 

1. ระบบวันลาออนไลน ์
2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนา 
template 

งานธุรการ 
ทุกงาน 

1.3 ข้อมูลตรงกับ
ความต้องการส าหรับ
ผู้บริหารและ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

1.3.1 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ 
- ระดับความส าเร็จของ
การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล 

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 

 
ระดับ 
ดีมาก 

 
ระดับ 
ดีมาก 

 
ระดับ 
ดีมาก 

1. โครงการออกแบบและจัดท า
แบบฟอร์มรายงานตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน (Single form and 
Multi Report) 

ทุกงาน 

เชิงปริมาณ 
- มีการตดิตามประเมินผล
การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล  

 
1-2 
ครั้ง 

 
1-2 
ครั้ง 

 
1-2 
ครั้ง 

 
1-2 
ครั้ง 

 
1-2 
ครั้ง 

2. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ข้อมูลจากระบบ 
3. ระบบบรหิารแผนงานโครงการ 
NUPM 

ผู้รับผิดชอบระบบ
ฯ 

        
  - ร้อยละผู้ใช้บริการมี

ความพึงพอใจด้าน
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
กองแผนงาน 

75 80 85 90 95 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดท าแผน การผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายด าเนินการ แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

2.1 แผนมีความ
ชัดเจนและเกิดการมี
ส่วนร่วมในการน า
แผนไปสู่การปฏิบัต ิ

2.1.1 วิเคราะห์
ความสอดคล้อง
เชื่อมโยง
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั แผน
กลยุทธ์หน่วยงาน
และทบทวนการ
ด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ โดย
ใช้กระบวนการม ี

เชิงคุณภาพ 
- มีแผนกลยุทธ์ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- แผนพัฒนาบุคลากร  
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
- แผนบริหารความเสี่ยง 
และแผนควบคุมภายใน
เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจดัการ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. โครงการจดัการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ มหาวิทยาลัย 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

     2. โครงการจดัการทบทวนแผนกล
ยุทธ์กองแผนงาน 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

     3. โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มหาวิทยาลยั 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

     4. โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี กองแผนงาน 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

     5. โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 

          

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายด าเนินการ แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

1.4 ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัมีความ
ถูกต้อง 

1.4.1 น าระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการบริหาร
จัดการ 

เชิงคุณภาพ 
- ระดับความส าเร็จของ
การใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล 

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 

 
ระดับ 
ดีมาก 

 
ระดับ 
ดีมาก 

 
ระดับ 
ดีมาก 

1. โครงการจดัท ารายงานประจ าปี 
มหาวิทยาลยั 
2. โครงการจดัท ารายงานประจ าปี 
กองแผนงาน 
3. โครงการจดัท ารายงานข้อมลูตาม
ช่วงเวลา (รายเดือน/รายไตรมาส) 
4. ระบบบัญชี 3 มิต ิ

งานวิจัยสถาบันฯ 
 
งานวิจัยสถาบันฯ 
 
ทุกงาน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายด าเนินการ แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

 ส่วนร่วม และ
ถ่ายทอดแผนไปสู่
การปฏิบัต ิ

 

     

6. โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ 
แนวทางในการจัดสรรอัตราก าลัง 
7. โครงการจดัท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
8. โครงการจดัท างบประมาณประจ าปี
(งปม.แผ่นดิน/รายได้) 
9. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร กอง
แผนงาน 
10. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
กองแผนงาน 

งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 
งานยุทธศาสตรฯ์ 
 
งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 
งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 
งานธุรการ 

2.2. การด าเนินงาน
บรรลตุามเปูาหมายที่
ก าหนด 

2.2.1 มีกลไกการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน 

เชิงคุณภาพ 
- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนให้ท่ี
ประชุมกองแผนงาน
รับทราบ และบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการพิจารณา
เพื่อก าหนดแผนการ
ด าเนินงานต่อไป 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. การประเมินผลการการปฏิบัติงาน
กองแผนงาน 

- กิจกรรม 5 ส 
- ประกันคณุภาพกอง

แผนงาน 

งานวิจัยสถาบันฯ 
งานธุรการ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายด าเนินการ แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

  เชิงปริมาณ 
- มีการส ารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการกอง
แผนงานปีละ 1 ครั้ง 
- มีการตดิตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนอยา่งน้อยปีละ 
1-2 ครั้ง  
 

 
1  

ครั้ง 

 
1  

ครั้ง 

 
1  

ครั้ง 

 
1  

ครั้ง 

 
1  

ครั้ง 

 
2. การเร่งรดั ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 
งานยุทธศาสตรฯ์ 

 
1-2 
ครั้ง  

 
1-2 
ครั้ง  

 
1-2 
ครั้ง  

 
1-2 
ครั้ง  

 
1-2 
ครั้ง  

3.  การส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการในกระบวนการปฏบิัติงาน
กองแผนงาน 

งานวิจัยสถาบันฯ 

     4. การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลยั 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

     5.  การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ กอง
แผนงาน 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

- - จ านวนการจัดประชุม
กองแผนงาน  
- มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 

6 
ครั้ง 

6 
ครั้ง 

6 
ครั้ง 

6 
ครั้ง 

6 
ครั้ง 

6.  การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลยั 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

7.  การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กอง
แผนงาน 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

2.3 การด าเนิน
ภารกิจหลักมีแผน
รองรับสู่เปาูหมายที่
ก าหนด 

2.3.1 การจัดท า
ปฏิทินแผนการ
ท างาน และสรา้ง
คู่มือการ
ปฏิบัติงานครบ
ตามโครงสรา้งของ
หน่วยงาน 

เชิงคุณภาพ 
- มีการจัดท าคู่มือ แนว
ปฏิบัติการ และปฏิทิน
ด าเนินงานตามโครงสร้าง
หน่วยงาน 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. การจัดท าคูม่ือปฏิบัติงาน ทุกงาน 

2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลยั 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

3. การจัดท าแผนกลยุทธ์กอง
แผนงาน 

งานยุทธศาสตรฯ์ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 2562 
  - มีแผนกลยุทธ์  

- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- แผนพัฒนาบุคลากร  
- แผนกลยุทธทางการเงิน  
- แผนบริหารความเสี่ยง 
และแผนควบคุมภายใน
เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจดัการ 

     4. โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินกองแผนงาน 

งานธุรการ 

     5.  โครงการจดัท าแผนอัตราก าลัง
ประจ าป ี

งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 

     6.  โครงการจดัท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในกองแผนงาน 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

       

2.4 ทรัพยากรส าหรับ
การด าเนินงาน
สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบัติงาน 

2.4.1 สนับสนุน
ทรัพยากรส าหรับ
การด าเนินงาน
สอดคล้องกับ
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ 
- มีแผนปฏิบัติงาน 
- มีการจัดท าแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลยั  
- มีการรายงานต้นทุน
ผลผลติต่อหน่วยของ
มหาวิทยาลยั 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. การทบทวนก าหนดระบบการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกหน่วยงาน 

     2.  การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลยั 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

     3.  การจัดท าต้นทุนผลผลติต่อหน่วย 
มหาวิทยาลยั 

งานยุทธศาสตรฯ์ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายด าเนินการ แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 

2.5 การพัฒนา
บุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพพร้อม
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย 

2.5.1 จัดท า
แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านต่างๆ 

เชิงคุณภาพ 
- มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และเสรมิสร้างแรงจูงใจ 
สวัสดิการและขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากรและสร้างขวัญ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.  โครงการศึกษาดูงานภายนอก ทุกงาน 

     2.  โครงการประชุม อบรม สัมมนา 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
- เครือข่ายแผน (ภายใน ภายนอก) 
- เฉพาะด้านปฏิบัติงาน 

ทุกงาน 

- บุคลากรกองแผนงานมีส่วน
ร่วมและเข้าร่วมโครงการตาม
แผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

 ≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

3.  โครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

งานธุรการ 

     4.  โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ(IDPs) 

งานธุรการ 

     5. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ งานธุรการ 

2.6 การสร้างขวัญ
และก าลังใจในการ
ท างานให้กับบุคลากร
กองแผนงาน 

2.6.1เสริมสร้าง
แรงจูงใจ 
สวัสดิการและ
ขวัญก าลังใจให้กับ
บุคลากร 

เชิงคุณภาพ 
- มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และเสรมิสร้างแรงจูงใจ 
สวัสดิการและขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากรและสร้างขวัญ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. โครงการ Monthly party 
birthday 

งานวิจัยสถาบันฯ 

     2.  โครงการตรวจสุขภาพ งานธุรการ 

     3.  โครงการ morning talk งานวิจัยสถาบันฯ 
     4.  โครงการ “จินตนาการส าคัญกว่า

ความรู้” 
งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 

- บุคลากรกองแผนงานมีส่วน
ร่วมและเข้าร่วมโครงการตาม
แผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ90 
 
 

 ≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

  



 

21 
 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 2562 
2.7 การวิเคราะห์และ
แบ่งภาระงานที่
ชัดเจนและ
ด าเนินงานได้มี
ประสิทธิภาพ 

2.7.1 มีการ
วิเคราะห์และแบ่ง
ภาระงานท่ีชัดเจน
และด าเนินงาน
ตามภาระงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
- มีการจัดท าคู่มือ แนว
ปฏิบัติการ และปฏิทิน
ด าเนินงานตามโครงสร้าง
หน่วยงาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. การทบทวนภาระงานและการจัดท า 
Job description 
2. โครงการจดัท าปฏิทินในการ
ปฏิบัติงาน 
3. การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ(IDPs) 
4. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

ทุกงาน 

     งานธุรการ 
 
ทุกงาน 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนให้ท่ี
ประชุมกองแผนงานได้รับ
ทราบ และบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาเพื่อก าหนด
แผนการด าเนินงานต่อไป 

      
งานธุรการ 

      

       

2.8 การจดัการ
ความรู้ (KM) ที่
ครอบคลมุตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
และมีประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

2.8.1 มีการ
จัดการความรู้
(KM) ที่ครอบคลุม
ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายและ
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ 
- มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และเสรมิสร้างแรงจูงใจ 
สวัสดิการและขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากรและสร้างขวัญ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.  โครงการจดัการความรู้ (KM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยสถาบันฯ 

2.8.2 สร้างระบบ
เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและแผน 

- บุคลากรกองแผนงานมีส่วน
ร่วมและเข้าร่วมโครงการตาม
แผนที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ90 

 ≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 90 

1. การเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- เครือข่ายแผน(ภายใน 

ภายนอก) 

ทุกงาน 
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8. แผนที่ยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์กองแผนงาน 

 

วิสัยทัศน์ :    
กองแผนงานเป็นหน่วยงานที่มีศกัยภาพในการจัดท าแผนเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยอาศัยข้อมูลและสารสนเทศชี้น าบนพืน้ฐานของการมีระบบ
และกระบวนงานที่มีประสิทธภิาพ 

  

พันธกิจ :  
 

1. แปลงนโยบายของผู้บริหารมา
จัดท าแผนในรูปแบบต่างๆ 

2. รวบรวม กลั่นกรองข้อมูลเพ่ือให้
ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ 

3. สนับสนุนการท างานของหน่วยงานอื่นๆ 
ให้ตอบสนองต่อทิศทางของมหาวิทยาลัย 

4. จัดการระบบงานและกระบวนงาน
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 

     

ยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการข้อมูลและประมวลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และน าไปใช้ประโยชนใ์นการตัดสินใจ 

ยุทธศาสตร์ 2 การจัดท าแผน การผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

   
ด้านประสิทธิผล: ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

ด้านคุณภาพบริการ: 
ข้อมูลตรงตามความต้องการส าหรับผู้บริหารและหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
แผนมีความชัดเจนและเกิดการมสี่วนร่วมในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

   
ด้านประสิทธิภาพ : 

 
การประมวลผลข้อมลูมีประสิทธภิาพ 

การด าเนินภารกิจหลักมีแผนรองรับสู่
เป้าหมายท่ีก าหนด 

ทรัพยากรส าหรับการด าเนินงาน
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน 

    
ด้านการพัฒนา
องค์กร : 

 

การจัดการฐานข้อมูลรอบ
ด้านครอบคลุมตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

การสร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างานให้กับบุคลากรกอง

แผนงาน 

การวิเคราะห์ภาระงานที่
ชัดเจนและด าเนินงานได้มี

ประสิทธิภาพ 

การจัดการความรู้(KM) ที่
ครอบคลุมตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายและมีประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
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9.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2558 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการข้อมูลและประมวลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และน าไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดปี 2558 
แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.1 การจดัการ
ฐานข้อมูลรอบดา้น
ครอบคลมุตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

1.1.1 พัฒนาและ
จัดท าฐานข้อมูล
กลาง 

เชิงปริมาณ 
- - มีระบบฐานข้อมลูเพื่อใช้

การตัดสินใจในการ
บริหารงานส าหรับ
ผู้บริหารและหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 ระบบ 
- มีระบบฐานข้อมลูในการ
บริหารงานภายในองค์
จ านวน 1 ระบบ 

1. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
กองแผนงาน 
 

งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 
 
งานธุรการ 
 

   
 

1.2 การประมวลผล
ข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.1 มีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ
ความต้องการ
ผู้บริหารและ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

เชิงคุณภาพ 
- - มีระบบประมวลผล และ

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท่ี
ตอบสนอง 1 งาน 

1. ระบบวันลาออนไลน ์
 

งานธุรการ 
 

1.3 ข้อมูลตรงกับ
ความต้องการ
ส าหรับผู้บรหิาร
และหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

1.3.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ 
- ระดับความส าเร็จของ
การใช้งานระบบฐานข้อมูล 
อยู่ในระดับด ี
เชิงปริมาณ 
- มีการติดตามประเมินผล
การใช้งานระบบฐานข้อมูล 
1-2 ครั้ง 
- ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจด้านฐานข้อมูลและ
สารสนเทศกองแผนงาน
ร้อยละ 75 

ระบบบรหิารแผนงาน
โครงการ (NUPM) 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

1.4 ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
มีความถูกต้อง 

1.4.1 น าระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ 

เชิงปริมาณ 
- มีระบบฐานข้อมลูในการ
บริหารงานภายในองค์
จ านวน 1 ระบบ                                 
 
 

ระบบบัญชี 3 มิต ิ งานยุทธศาสตรฯ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดท าแผน การผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดปี 2558 
แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2.1 แผนมีความ
ชัดเจนและเกิดการ
มีส่วนร่วมในการ
น าแผนไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.1 วิเคราะห์ความ
สอดคล้องเชื่อมโยง
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลยั แผน
กลยุทธ์หน่วยงาน
และทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ โดยใช้
กระบวนการมีส่วน
ร่วม และถ่ายทอด
แผนไปสู่การปฏิบัต ิ

เชิงคุณภาพ 
- - มีแผนกลยุทธ์  
- - แผนปฏิบัติการประจ าปี - 

แผนพัฒนาบุคลากร 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 
- แผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนควบคุมภายใน 
 

1. การจัดการทบทวนแผน
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

2. โครงการจดัการทบทวน
แผนกลยุทธ์กองแผนงาน 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

3. โครงการจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
มหาวิทยาลยั 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

4. โครงการจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี กอง
แผนงาน 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

5. การประชุมช้ีแจง
หลักเกณฑ์นโยบายการ
จัดสรรงบประมาณ 

งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 

6. การประชุมช้ีแจง
หลักเกณฑ์ แนวทางในการ
จัดสรรอัตราก าลัง 

งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 

7. การจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายใน 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

8. การจัดท างบประมาณ
ประจ าปี(งปม.แผ่นดิน/
รายได้) 
9. การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร กองแผนงาน 
10. การจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน กองแผนงาน 

งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 

2.2 การด าเนินงาน
บรรลตุาม
เปูาหมายที่ก าหนด 

2.2.1 มีกลไกการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

เชิงคุณภาพ 
- - มีการรายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนให้ที่ประชุมกองแผนงาน
ได้รับทราบ และบุคลากรมีสว่น
ร่วมในการพิจารณาเพือ่ก าหนด 

1. โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกองแผนงาน 

- ประกันคณุภาพกอง
แผนงาน 

 
 
งานวิจัยสถาบันฯ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดปี 2558 
แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

  แผนการด าเนินงานต่อไป 
เชิงปริมาณ 

- - มีการส ารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการกอง
แผนงานปีละ 1 ครั้ง 

- - มีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน
อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง  

- - จ านวนการจัดประชุม
กองแผนงาน  
การประกันคณุภาพ
การศึกษาอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 

1. เร่งรัด ตดิตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

2. การส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการในกระบวนการ
ปฏิบัติงานกองแผนงาน 

งานวิจัยสถาบันฯ 

3. การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลยั 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

4. การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
กองแผนงาน  
5. การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลยั 
6. การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
กองแผนงาน 

งานยุทธศาสตรฯ์ 
 
 
งานยุทธศาสตรฯ์ 
 
 
งานยุทธศาสตรฯ์ 

2.3 การด าเนิน
ภารกิจหลักมีแผน
รองรับสู่เปาูหมายที่
ก าหนด 

2.3.1 การจัดท า
ปฏิทินแผนการ
ท างาน และสรา้ง
คู่มือการ
ปฏิบัติงานครบ
ตามโครงสรา้งของ
หน่วยงาน 

เชิงคุณภาพ 
- - มีการจัดท าคู่มือ แนว

ปฏิบัติการ และปฏิทิน
ด าเนินงานตามโครงสร้าง
หน่วยงาน 
- แผนกลยุทธ์  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- แผนพัฒนาบุคลากร 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 แผนบริหารความเสี่ยง 
และแผนควบคุมภายใน 

1.  การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน งานวิจัยสถาบันฯ 

2. การทบทวนแผนกลยุทธ์
กองแผนงาน 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

3. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินกองแผนงาน 
4. จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในกอง
แผนงาน 

งานธุรการ 
 
งานยุทธศาสตรฯ์ 

2.4 ทรัพยากรส าหรับ
การด าเนินงาน
สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบัติงาน 

2.4.1 สนับสนุน
ทรัพยากรส าหรับ
การด าเนินงาน
สอดคล้องกับ
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ 
- มีแผนการปฏบิัติงาน  
- มีการจัดท าแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลยั 
- มีการรายงานต้นทุน
ผลผลติต่อหน่วยของ
มหาวิทยาลยั 
 

1.  การทบทวนก าหนดระบบ
การปฏิบัติงาน 

งานวิจัยสถาบันฯ 

2.  การจัดท าแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

3.  การจัดท าต้นทุนผลผลติ
ต่อหน่วย มหาวิทยาลัย 

งานยุทธศาสตรฯ์ 

2.5 การพัฒนา
บุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพพร้อม
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

2.5.1 จัดท า
แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนา 

เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรกองแผนงานมี
ส่วนร่วมและเข้าร่วม
โครงการตามแผนท่ี 
 

1. การเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

- เครือข่ายแผน (ภายใน 
ภายนอก) 

ทุกงาน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดปี 2558 
แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมาย ศักยภาพบุคลากร
ด้านต่างๆ 

ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

-   

2.6 การสร้างขวัญ
และก าลังใจในการ
ท างานให้กับบุคลากร
กองแผนงาน 

2.6.1เสริมสร้าง
แรงจูงใจ 
สวัสดิการและ
ขวัญก าลังใจให้กับ
บุคลากร 

เชิงคุณภาพ 
- - มีแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และเสริมสร้าง
แรงจูงใจ สวัสดิการและ
ขวัญก าลังใจให้กับ
บุคลากรและสร้างขวัญ 
- บุคลากรกองแผนงานมี
ส่วนร่วมและเข้าร่วม
โครงการตามแผนท่ี
ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 

1. โครงการตรวจสุขภาพ 
2. กิจกรรม  monthly 
birthday party 

งานธุรการ 
งานวิจัยสถาบันฯ 

2.7 การวิเคราะห์และ
แบ่งภาระงานท่ี
ชัดเจนและ
ด าเนินงานได้มี
ประสิทธิภาพ 

2.7.1 มีการ
วิเคราะห์และแบ่ง
ภาระงานท่ีชัดเจน
และด าเนินงาน
ตามภาระงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
- - มีการจัดท าคู่มือ แนว

ปฏิบัติการ และปฏิทิน
ด าเนินงานตามโครงสร้าง
หน่วยงาน 
- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนให้ท่ี
ประชุมกองแผนงานได้รับ
ทราบ และบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาเพื่อ
ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานต่อไป 

1. การทบทวนภาระงานและ
การจัดท า Job description 
2. การจัดท าปฏิทินในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ทุกงาน 

2.8 การจดัการ
ความรู้ (KM) ที่
ครอบคลมุตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
และมีประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

2.8.1 มีการ
จัดการความรู้
(KM) ที่ครอบคลุม
ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายและ
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรกองแผนงานมี
ส่วนร่วมและเข้าร่วม
โครงการตามแผนที่ก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 
 
 
 
 

1. โครงการจัดการความรู้ 
(KM) 

 
 
 
 
 
 

 

งานวิจัยสถาบันฯ 

2.8.2 สร้างระบบ
เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและแผน 

- บุคลากรกองแผนงานมี
ส่วนร่วมและเข้าร่วม
โครงการตามแผนที่ก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 

1. การเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

- เครือข่ายแผน (ภายใน 
ภายนอก) 

ทุงาน 
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ส่วนที่ 4 
ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กองแผนงานกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยั 

  
 การจัดท าแผนกลยุทธ์กองแผนงานได้ด าเนินการเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559) มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและเป็น
ทิศทางในการก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรโดยได้วิเคราะห์เชื่อมโยง ดังนี้ 

1. ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์กองแผนงาน 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555 – 2559) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน กองแผนงาน  

(พ.ศ.2557-2562) 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้
มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ยึดหมั่นหลักธรรมาภิ
บาลโดยเน้น
ประสิทธิภาพและความ
ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหาร
การจัดการองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

i. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพเข้า
มาช่วยในการบริหาร
จัดการให้มากท่ีสุด เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

ii.มีระบบฐานข้อมูลด้าน
ต่างๆ ของทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย และปรับ
ข้อมูลให้ทันสมัย
ตลอดเวลา เพื่อน ามาให้
ประโยชน์ในการวางแผน
พัฒนาและประเมินผล
การปฏิบัติงานที่สามารถ
ใช้ได้ทันการณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
จัดการข้อมูลและ
ประมวลสารสนเทศให้มี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และน าไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ 

1.1 พัฒนาฐานข้อมูล
กลาง 
1.2 มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
1.3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
1.4 น าระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้
มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ยึดหมั่นหลักธรรมาภิ
บาลโดยเน้น
ประสิทธิภาพและความ
ยั่งยืนหลักธรรมาภิบาล 

4.3.1 ใช้ระบบบริหาร
จัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ ควบคุม 
และจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับยุทธ
ศาตร์ภายใต้กระบวนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนงบประมาณท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การ
จัดท าแผน การผลักดัน
แผนไปสู่การปฏิบัติ และ
ติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 วิเคราะห์ความ
สอดคล้องเชื่อมโยง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
และทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ โดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วม และถ่ายทอด 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน กองแผนงาน  
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(พ.ศ.2555 – 2559) มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2557-2562) 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดระบบ
แผนและงบประมาณท่ี
เหมาะสม และน าการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
การบริหารจัดการ 

4.3.2 ปรับปรุงนโยบาย
งบประมาณเงินรายได้ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
การจัดระบบและ
แนวทางบริหาร
งบประมาณใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

 แผนไปสู่การปฏิบัติ 
2.2 มีกลไกการติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

 2.3 การจัดท าปฎิทิน
แผนการท างานและสร้าง
คู่มือการปฏิบัติงานครบ
ตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนา
กระบวนการบริหารและ
ด าเนินงานทุกระบบของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา
ไปสู่มหาวิทยาลัยแห่ง
คุณภาพที่ได้รับการ
ยอมรับ 

4.5.2 มีการยกระดับขีด
ความสามารถหน่วย
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม KPI ตาม
มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาตลอดจน
ก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

 2.4 สนับสนุนทรัพยากร
ส าหรับการด าเนินงาน
สอดคล้องกับแผนการ
ปฎิบัติงาน 
2.5 จัดท าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านต่างๆ 
2.6 เสริมสร้างแรงจูงใจ 
สวัสดิการและขวัญ
ก าลังใจให้กับบุคลากร 

4.5.3 ส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกลไกท่ีมี
ส่วนให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรการบริหารจัดการ
ที่ยั่งยืน 

2.7 มีการวิเคราะห์และ
แบ่งภาระงานที่ชัดเจน
และด าเนินงานตามภาระ
งานที่มีประสิทธิภาพ 
2.8 มีการจัดการความรู้
(KM) ที่ครอบคลุมตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ด าเนินการ
ใช้และปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการบริหาร
การจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

4.1.1 พัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
มีศักยภาพและ
ความสามารถในการ
ปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลง และ
ส่งเสริมให้สามารถน า 

2.9 สร้างระบบเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านโยบาย
และแผน 
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2. ความเชื่อมโยงของปฏิญญาและแผนกลยุทธ์กองแผนงาน 

ปฏิญญากองแผนงาน 
แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน กองแผนงาน  

(พ.ศ.2557-2562) 
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. ท าหน้าที่จัดท าแผนงานในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สู่แผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การจัดท าแผน การ
ผลักดันแผนไปสู่
การปฏิบัติ และ
ติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

2.1 วิเคราะห์ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
แผนกลยุทธ์หน่วยงานและ
ทบทวนการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วม และถ่ายทอดแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 
2.2 มีกลไกการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน 

 2.3 การจัดท าปฏิทินแผนการ
ท างานและสร้างคู่มือการ
ปฏิบัติงานครบตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน 

  2.4 สนับสนุนทรัพยากรส าหรับ
การด าเนินงานสอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงาน 
2.5 จัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านต่างๆ 
2.6 เสริมสร้างแรงจูงใจ 
สวัสดิการและขวัญก าลังใจให้กับ
บุคลากร 
2.7 มีการวิเคราะห์และแบ่งภาระ
งานที่ชัดเจนและด าเนินงานตาม
ภาระงานที่มีประสิทธิภาพ 
2.8 มีการจัดการความรู้(KM) ที่
ครอบคลุมตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 
2.9 สร้างระบบเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านโยบายและแผน 

 

ปฏิญญากองแผนงาน แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน กองแผนงาน  
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(พ.ศ.2557-2562) 
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

2. ท าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่
ส าคัญในการบริหารพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การจัดการข้อมูล
และประมวล
สารสนเทศให้มี
ความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และ
น าไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจ 

1.1 พัฒนาฐานข้อมูลกลาง 
1.2 มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
1.4 น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 5   
การก ากับ ติดตามและประเมินผล 

 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็น
กระบวนการส าคัญที่รวบรวม และวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมาในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกองแผนงาน และเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจสอบ
และประเมินประสิทธิภาพของแผนงานและแผนปฏิบัติการตามที่ก าหนด โดยกองแผนงานได้แบ่งการติดตาม
ประเมินผลงานเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้ 
 

1. ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม  
2. ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม  
3. ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน  
4. ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน  

 
ทั้งนี้กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งในส่วนที่

เป็นแผนปฏิบัติการที่เป็นงานประจ า และแผนปฏิบัติการตามนโยบายมหาวิทยาลัย  สรุปวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานรายบุคคลผู้รับผิดชอบในงานนั้น รวบรวมขึ้นมาเป็นภาพรวมระดับโครงสร้างหน่วยงาน และระดับ
กองแผนงาน น าเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นจ านวน 1-2 ครั้ง/ปี เพ่ือพิจารณาวางแผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

คณะกรรมการกองแผนงาน 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2 ครั้ง/ปี ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กองแผนงาน 1 ครั้ง/ปี 
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รายงานการประชุมกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

ครั้งที่ 3/2558  
วันศุกร์ที ่9 มีนาคม  2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวสุนีย์  ตั้งศรีวงศ์  ประธานกรรมการ 
2. นางรุ้งทอง  ไวทยกุล   กรรมการ 
3. นางพนิดา  ควรหาเวช  กรรมการ 
4. นางสาวพรพัสนันท์    กลมโนนไทย  กรรมการ 
5. นางรัชนู  วงศ์พราหมณ์  กรรมการ 
6. นางสาวชิดชนก ตุ้มพ่วง   กรรมการ 
7. นางสาววิภาภรณ ์ อินทุยศ   กรรมการ 
8. นายเป็นเอก  จ าปาดิบ   กรรมการ 
9. นางสาวนิตย์ระดี มาลัยทิพย์  กรรมการ 
10. นางสาวธาริณี สิงหเดช   กรรมการ 
11. นางสาวเฉลิมพร ฉ  าไกร   กรรมการ 
12. นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล  กรรมการ 
13. นางสาวปิ่นปินัทธ์ ค าภู่   กรรมการ 
14. นางวรรณรัตน์ ครุธน้อย   กรรมการและเลขานุการ 
15. นายพีระพล  นกเผือก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุนทรี  ตุงคะสิริ  ลาคลอด 
 
เริ่มประชุม เวลา  14.00  น. 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
สรุปเรื่อง : 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและและแจ้งที ประชุมทราบดังนี้  
1. ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนเข้าร่วมวันส าคัญๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น เข้าร่วมพิธีรดน้ าด าหัว

ผู้บริหาร เนื องในวันสงกรานต์  
2. การใส่เสื้อสีม่วงเนื องในเนื องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖o พรรษา วันที  ๒ เมษายน ๒๕๕๘  
3. ขอความร่วมมือเข้าร่วมพิธีเนื องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที  25 เมษายน 2558 

มติ : ที ประชุมมีมตริับทราบ  ด าเนินการถือปฏิบัติ 
  

ระเบียบวาระที่ 1.2 เร่ืองที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.2.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2558  
 
สรุปเรื่อง 

 ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงาน ไตรมาสที  1 ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ดังนี้ 

1) งบประมาณแผ่นดิน   จ านวนเงิน  293,310 
2) งบประมาณรายได้  จ านวนเงิน  569,280 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  889,590 
 
มติ : ที ประชุมมีมตริับทราบ  
 
1.2.2 การด าเนินการคณะท างานการบริหารความเสี่ยงประจ ากองแผนงาน 
สรุปเรื่อง 

คณะท างานการบริหารความเสี ยงได้ด าเนินการจัดประชุมทบทวนค าสั งคณะท างาน และพิจารณาแผน
โครงการบริหารความเสี ยง  ซึ งที ประชุมมีมติให้ด าเนินโครงการ ดังนี้  

1) โครงการรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน (โครงการเดิม) 
2) โครงการระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
3) โครงการการรับ – ส่ง เอกสาร 
ที ประชุมจึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 

มติ : ที ประชุมมีมติ รับทราบและเห็นชอบโครงการที ได้รับการพิจารณา พร้อมทั้งมอบให้คณะท างานด าเนินการ
จัดท าต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 2.1   
รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง 

 รายงานการประชุมเมื อวัน 12 มกราคม 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
มติ : ที ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 3.1   
เรื่องสืบเนื่อง 
เรื่อง  การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 
 
สรุปเรื่อง :  

 ตามที มติที ประชุม ครั้งที  1/2558 ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมที บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 แล้วส่งให้งานยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผล 
รวบรวมข้อมูล และจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 เสนอที ประชุมในคราวต่อไปนั้น 

บัดนี้ งานยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผลได้ด าเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอที ประชุมพิจารณา 
มติ:   เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 และให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
 
 
ระเบียบวาระที่  4.1   
เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2561  
สรุปเรื่อง  
 ตามที  คณะกรรมการผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้ปรับเพิ มเติมและ
แก้ไข ทั้งนี้ ได้ปรับแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2561  
 
มติ :  ที ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบ และเห็นชอบ 
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4.2 การทบทวน ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงาน กองแผนงาน 

สรุปเรื่อง  
 คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กองแผนงาน ได้ด าเนินการปรับปรุงและจัดท าคู่มือเพื อ
ประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 ดังนั้น คณะท างานจึงขอทบทวน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ มเติม 

มติ :  ที ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรมอบคณะท างานด าเนินการและน าเข้าที ประชุมครั้งต่อไป  
 
4.3 การโอนเงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้  
สรุปเรื่อง  

เนื องจากงบประมาณที ได้รับการจัดสรรค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ส ารับการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ดังนั้น จึงเรียนมาเพื อโปรดพิจารณาการโอนเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 จากค่าวัสดุส านักงาน โอนไปยังค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นจ านวนเงิน 19,000 บาท  
มติ : ที ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 
 

4.4  ทบทวนแผนกลยุทธ์กองแผนงาน  ประจ าปี 2558 

สรุปเรื่อง :  
งานยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล ขอน าเสนอการทบทวน (ร่าง) แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2557 – 2562 กองแผนงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2558  
 
มติ:   ที ประชุมเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรเพิ มข้อมูลความสอดคล้องปฏิญญากองแผนงาน และแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 
2557-25562 กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 

2. ควรมีการก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ  
3. เห็นควรปรับแก้ไข (ร่าง) แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 – 2562 กองแผนงาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามข้อเสนอแนะข้อ 1-2 ก่อนรวมเล่มฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในละ 1 เล่ม เพื อเป็นการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ และเป็นเครื องมือในการด าเนินงาน
ตามแผนฯ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี –  
 

เลิกประชุมเวลา     12.00 น. 
 
 

 ……………………………….    ……………………………….. 
                   (นางวรรณรัตน์ ครุธน้อย)     (นางสาวสุนีย์   ตั้งศรีวงศ์)                        
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    ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม          
             
    
 
 
                                      

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

                                          
  
 
 
          (นางวรรณรัตน์    ครุธน้อย)           (นางสาวสุนีย์    ตั้งศรีวงศ์) 
     ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
    






















