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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
  

 
1.1 ชื่อหน่วยงำน  

กองแผนงาน   ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

1.2 ประวัติควำมเป็นมำ  

 พ.ศ. 2533 เมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก โดยการยกวิทยฐานะ
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ลงวันที่
29 กรกฎาคม 2533) พร้อมจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานอื่นๆ 
โดยให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี เป็น กองกลาง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา และกอง
แผนงาน (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 และปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ. 2539) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ได้ก 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 าให้กอง
แผนงาน 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 และ 
ต่อมาสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 145 (6/2552) เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน 2552 ได้มีมติปรับเปลี่ยน
ชื่องาน และเพ่ิมงานส่วนราชการกองแผนงาน ดังนี้  

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

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

 
1.3  วิสัยทัศน์/ปรัชญำ/ปณิธำน/วัตถุประสงค์/นโยบำย 

13.1 วิสัยทัศน์:   “กองแผนงาน เป็นศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน” 

1.3.2 พันธกิจ: ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย และรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการวาง
แผนการจัดการและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และ
เสนอแนะแผนการบริหารและการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลและประสานงาน
ให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน ตลอดจนจัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศและสถิติเพ่ือการ
วางแผนโดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหารได้
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของประเทศ 

13.3 ยุทธศำสตร์กองแผนงำน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 :   พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS)  

เป้ำประสงค์ 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2. กองแผนงานมีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมเพ่ือประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนารูปแบบชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลของกองแผนงาน 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกองแผนงานสู่ภาคปฏิบัติ 

 
 
 
 



3 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากร 
 เป้ำประสงค์ 

1. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. บุคลากรกองแผนงานสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้มีจิตส านึกในการท างานและ

สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงกระบวนการท างานโดยวิธีการท างานแบบมีส่วนร่วม 
2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ

ต าแหน่ง 
3. พัฒนาบุคลากรกองแผนงานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4. พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกในการท างาน 
5. ส่งเสริมการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน 

 

1.3.4 ลักษณะงำนและขอบข่ำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยท่ัวไป 
1. งำนธุรกำร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณทุกชนิด งานการเงิน งาน

พัสดุ งบประมาณ โครงการ/แผนงาน การติดตามประเมินผลโครงการ/แผน งานบุคคล  งานทั่วไป และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2. งำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านนิสิต บุคลากร อาคารสถานที่ โปรแกรมการศึกษา ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลมหาวิทยาลัยในรูปของการจัดท ารายงานประจ าปี 

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

นิสิต/บัณฑิต บุคลากร งบประมาณ และอาคารสถานที่ เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

- ประสานงาน  วิเคราะห์โครงการใหม่หรือยกเลิก โครงการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย 
- ประสาน วิเคราะห์การแบ่งส่วนราชการและการจัดตั้ง ขยาย ยุบ รวม หรือยกเลิก 

หน่วยงาน 
- ด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่สารสนเทศ 
- ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และให้ค าปรึกษาแนะน า 
- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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3. งำนวิเครำะห์งบประมำณและอัตรำก ำลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์อัตราก าลัง จัดท างบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณประจ าปี และจัดท าแผน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

- เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ วงเงินงบประมาณ แนวปฏิบัติในการจัดท ารายละเอียดค าขอตั้ง
งบประมาณพร้อมกลั่นกรองเหตุผลรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดินและรายได้ 

- วิเคราะห์ เสนอหลักเกณฑ์ การจัดสรรต าแหน่งอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
- วิเคราะห์กลั่นกรองเหตุผล รายละเอียด การขอก าหนดต าแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถ

พิเศษเป็นอาจารย์ และการให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

- เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงบประมาณและอัตราก าลัง 
- ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
4. งำนยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล   มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์แผนงานและโครงการต่าง ๆ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลแผน/โครงการต่าง ๆ 

- วิเคราะห์เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับแผนพัฒนา 
- วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
- ประสานงานให้มีการด าเนินการตามแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะเชิง

ยุทธศาสตร์ ด้วยการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลส าเร็จแก่หน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย 

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

 
5. งำนวิเครำะห์ต้นทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการค านวณต้นทุนผลผลิตส านักมาตรฐานด้านการบัญชี
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
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1.4 ภำรกิจหลัก 
กองแผนงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่

วิเคราะห์ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ จัดท าและวิเคราะห์
ความต้องการทรัพยากร เสนอข้อมูลประกอบการวางแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะน าไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 

 
1.5 โครงสร้ำงองค์กร 
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.7 บุคลำกร  

ที ่ ชื่องำน ข้ำรำชกำร 
พนักงำน 

มหำวิทยำลัย
เงินแผ่นดิน 

พนักงำน 
มหำวิทยำลัย
เงินรำยได้ 

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 

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

นายกิตติ ธเนศ  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

นำยประจินต์ เม สุธีพิทักษ์
ผ ้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี

ผศ.ดร.ศิริชัย  ตันรัตนวงศ์     
 รองอธิกำรบดีผ่ำยนโยบำยและแผน

ศ.ดร.สุจินต์ จินำยน     
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนเรศวร
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1.8 สถำนที่ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ 
18.1 สถำนที่ติดต่อ 

อาคารมิ่งขวัญ  ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์ หมู่ที่ 9 
ต าบลท่าโพธิ  อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 
1.9 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

1. เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองแผนงาน 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลในการบริหารงานของผู้บริหาร 
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 กองแผนงานได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีกองแผนงาน ต้องมีการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมด ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. รหัสโครงการ   ....(ระบบ NUPM) ......ชื่อโครงการ   โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย.......  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง ) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแก่สังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
     บริหารจัดการ.......หลัก.........รอง 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง ) 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........) ..........หลัก.........รอง    
  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........) ..........หลัก.........รอง   
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........) ..........หลัก.........รอง    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ 4.3. มาตรการ .4.3.1.. ) หลัก  
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...2....กลยุทธ์ที่.....2.1..........มาตรการที่...2.1.1....... 

3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
  มี    ไม่มี 

3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี    ไม่มี 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน 

  4.2 ผู้รับผิดชอบ   นางพนิดา ควรหาเวช, นางสาวนิตย์ระดี   มาลัยทิพย์ โทร...1420.. 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางรัชนู วงศ์พราหมณ์   โทร.....1419.. 
 4.4 ผู้ประสานงาน............นางสาวธาริณี สิงห์เดช..........................โทร......1416.. 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย เป็นการวางแผนงานล่วงหน้า 1 ปี ว่ามหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมอะไร มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างไร เพ่ือให้ด าเนินการสอดคล้องกับ
โครงการตามแผนด าเนินงาน แผนกลยุทธ์ และกรอบนโยบายการพัฒนา และตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
การบริหารจัดการ  ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงานเป็นหน่วยงานด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และยกร่างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  
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6. วัตถุประสงค์ 
ล าดับ  วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และยกร่างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัย 

2 เพ่ือด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
มหาวิทยาลัย 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 52 หน่วยงาน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
 1)  ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ  

2)  จัดท าปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3)  หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
4)  จัดประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

  5)  รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
  6)  จัดท า (ร่าง) เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 น าเสนอคณะกรรมการบริหารและสภา

มหาวิทยาลัย 
7)  จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่ให้หน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด 
8)  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือนและรอบ 12 

เดือน 
9)  น าผลการประเมินรายงานผู้บริหารและพัฒนาระบบบริหารแผนงานโครงการ (NUPM) ให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึนต่อไป 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้.....50,000...บาท   

แผนงาน....จัดการศึกษาอุดมศึกษา.....งาน....สนับสนุนการจัดการศึกษา...กองทุน....กองทุนทั่วไป...เงินอุดหนุน.... 
หน่วยงาน...กองแผนงาน.....หมวดรายจ่าย.....โครงการกระบวนการการจัดท าแผน  
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ครั้งที่ 1 = 60 คน x 150 บาท)  9,000 
 (ครั้งที่ 2 = 60 คน x 150 บาท) 9,000 
 (ครั้งที่ 3 = 60 คน x 150 บาท) 9,000 
2 ค่าวัสดุส านักงาน (5,000 บาท x 3 ครั้ง)  15,000 
3 ค่าจัดท าเล่มเอกสารประกอบการประชุม 5,000 
4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  3,000 

รวม 50,000 
**ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1)  ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ  
2)  จัดท าปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
3)  หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1) จัดประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
2)  รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  
3)  จัดท า (ร่าง) เล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
น าเสนอคณะกรรมการบริหารและสภา
มหาวิทยาลัย 
4)  ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือนและรอบ 12 
เดือน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1)  จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

นเรศวร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด 
2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 
2) สถานที่จัดกิจกรรม    มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดร้่างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยและเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย 

2. ไดผ้ลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย 
 
12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างน้อยปีละ  
1-2 ครั้ง  
 

- มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมหาวิทยาลัย 
- มีผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
มหาวิทยาลัย 

- - 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวชีว้ัดที่.................   สมศ.   ตัวชี้วัดที่.16.1 และ 17.1.  
 สกอ. ตัวชี้วัดที่.1.1.กระบวนการพฒนาแผน  สงป.   ตัวชี้วัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       
ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตการประจ าปี  
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1. รหัสโครงการ   ....(ระบบ NUPM) ......ชื่อโครงการ   โครงการทบทวนแผนกลยุทธกองแผนงาน ประจ าปี 2558  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง ) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแก่สังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
     บริหารจัดการ.......หลัก.........รอง 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง ) 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........) ..........หลัก.........รอง    
  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........) ..........หลัก.........รอง   
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........) ..........หลัก.........รอง    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ 4.3. มาตรการ .4.3.1.. ) หลัก  
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที.่..2....กลยุทธ์ที่.....2.1..........มาตรการที่...2.1.1....... 

3.5 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
  มี    ไม่มี 

3.6 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี    ไม่มี 

 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน 

  4.2 ผู้รับผิดชอบ   นางพนิดา ควรหาเวช, นางสาวนิตย์ระดี   มาลัยทิพย์ โทร...1420.. 
 4.3 ผู้ประสานงาน............นางสาวธาริณี สิงห์เดช...........................................โทร......1416 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

กองแผนงานมีแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปี 2557-2562 ในการบริหารหน่วยงานที่
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารของคณะผู้บริหาร และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-
2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกองแผนงาน
จึงได้มีการจัดทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปี 2557-2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ขึ้นเพ่ือทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบในการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล
ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
6. วัตถุประสงค์ 
ล าดับ  วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือทบทวนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

2 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดในการด าเนินงาน 
 
 



13 
 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 17 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 17 คน 
บุคลากรสายวิชาการ - คน 

 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

1) ประชุมการมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปี              
2557-2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

2) ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
3) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

   
8. งบประมาณด าเนินการ  

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1.ก าหนดการประชุมพิจารณาในการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปี 
2557-2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ  

            

ขั้นด าเนินการ (D).............................. 
1. ประชุมพิจารณาในการทบทวนแผน
กลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกอง
แผนงาน ประจ าปี 2557-2562 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผน 
3. ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผน 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
1.ประเมินผลการด านเนินงานฯ 
2. สรุปจัดท าเล่มแผนฯ  

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
1. น าผลการประเมินรายงานผู้บริหาร
และปรับกระบวนการในการจัดท า
แผนฯ ในครั้งต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
2) สถานที่จัดกิจกรรม    กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 ได้แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

2 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดในการด าเนินงาน 
 
12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- บุคลากร ร้อยละ 90 เข้าร่วมการ
ประชุม 
- มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานกองแผนงาน 
ประจ าปี 2557-2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

  

 
 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวชีว้ัดที่.................   สมศ.   ตัวชี้วัดที่.16.1 และ 17.1.  
 สกอ. ตัวชี้วัดที่.1.1.กระบวนการพฒนาแผน  สงป.   ตัวชี้วัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       
ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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1. รหัสโครงการ   ....(ระบบ NUPM) ......ชื่อโครงการ..ประกันคุณภาพการศึกษากองแผนงาน 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง ) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแก่สังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ....หลัก 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง ) 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........) ..........หลัก.........รอง    
  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........) ..........หลัก.........รอง   
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........) ..........หลัก.........รอง    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ 4.5  มาตรการ 4.5.3 ) ..หลัก 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่....2....กลยุทธ์ที่..2.2........มาตรการที่...2.2.1...... 

3.3 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
  มี     ไม่มี 

3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี    ไม่มี 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานธุรการ  กองแผนงาน  

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    นางวรรณรัตน์   ครุธน้อย  โทร.......1417... 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นายพีระพล  นกเผือก         โทร......1403...... 
 4.4 ผู้รายงานผล............นางวรรณรัตน์   ครุธน้อย ..........โทร.......1417.... 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

   เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเป็นโครงการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ภายใต้นโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้  พัฒนาระบบ กลไก และส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลั ย ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการก าหนดตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัว
บ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ จึงท าให้มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการที่
จะจัดโครงการเพ่ือให้บุคลากรเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้แนวคิดได้น าไปด าเนินการต่อเนื่องให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม  

   บุคลากรกองแผนงาน ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและทราบบทบาท
ของตนเองที่มีต่อการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เกิดสัมพันธภาพที่ดี และมี
ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิด
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วัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นพลังส าคัญในการผลักดันให้น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ   

6. วัตถุประสงค์ 
ล าดับ  วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในกองแผนงาน 
2 เพ่ือเรียนรู้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (Self/Check  Assessment  Report, 

SAR/CAR) 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 

17 คน 

นิสิต  คน 
บุคลากรสายวิชาการ  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 17 คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสูตร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อ่ืนๆ.....................................  ระบุหน่วยนับ... 

 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
 1)  จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการตามแผนฯ  

2) การอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการบรรยายของวิทยากร 

8. งบประมาณด าเนินการ  
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 
1..ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2. ก าหนดการประชุมการประกัน
คุณภาพการศึกษากองแผนงาน 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นด าเนินการ (D)......... 
1. ด าเนินการประชุมการประกัน
คุณภาพการศึกษากองแผนงาน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) .... 
1. สรุปรายงานการประชุม 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1...น าผลสรุปการประชุมและผล
การด าเนินงานตามมติที่ประชุม
มาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนิน
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากองแผนงานในปีต่อไป 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558   
2) สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี   

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 บุคลากรมีความเข้าใจเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในกองแผนงาน 
2 บุคลากรผู้รับผิดชอบสามารถจัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ (Self/Check  Assessment  

Report, SAR/CAR) ได้อย่างถูกต้อง 
 
12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
บุคลากรร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ - มีรายงานการประชุม 

- มีหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษากอง
แผนงาน 

- - 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวชีว้ัดที่.................  สมศ.   ตัวชีว้ัดที่.................   
 สกอ.    ตัวชีว้ัดที่.................  สงป.   ตัวชี้วัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  
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1. รหัสโครงการ   ....(ระบบ NUPM) ......ชื่อโครงการ  ตรวจสุขภาพประจ าปี  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง ) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแก่สังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ..........หลัก 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง ) 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........) ..........หลัก.........รอง    
  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........) ..........หลัก.........รอง   
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........) ..........หลัก.........รอง    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ 4.2 มาตรการ 4.2.6 ) ... หลัก  
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....2......กลยุทธ์ที่...2.6.....มาตรการที่...2.6.1..... 

3.5 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
  มี     ไม่มี 

3.6 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี     ไม่มี 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานธุรการ  กองแผนงาน  

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    นางวรรณรัตน์   ครุธน้อย    โทร.......1417... 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นายพีระพล  นกเผือก               โทร......1403...... 
 4.4 ผู้รายงานผล............นางวรรณรัตน์   ครุธน้อย..........................................โทร.......1417.... 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

   ในปัจจุบัน สภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยได้รับผลกระทบจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การแข่งขันทางการตลาด 
การสื่อสารและการคมนาคมตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา ซึ่งท าให้วิถีการด าเนินชีวิตของเราเปลี่ยนไป
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่สมดุล เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านอากาศ น้ า อาหาร 
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แออัด และมีพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการเกิดโรค ดังจะเห็นได้ว่าอัตราการตายด้วยโรคหัวใจ 
อุบัติเหตุ การเป็นพิษ และมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายมากที่สุด ซึ่งโรคดังกล่าวมักเป็นผลเนื่องมาจากการด าเนินชีวิต
และการมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมขาดความสนใจและละเลยต่อการดูแลสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารที่ไม่
เหมาะสม ขาดการออกก าลังกาย สุขภาพองค์รวม หรือ การที่จะมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนและสุขภาพดีถ้วนหน้านั้น ต้อง
น าเอาหลักการสุขภาพองค์รวมมาแก้ปัญหา  โดยมองว่าสุขภาพมิใช่ เป็นเพียงการตั้งรับเพ่ือซ่อมสุขภาพเท่านั้น แต่
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพโดยสามารถสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
มนุษย์ทุกคน การมีสุขภาพที่ดีย่อมก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพงานเต็มที่ และการมีสุขภาพดีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการตรวจสุขภาพประจ าปีจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรจะได้รับอย่างน้อยก็เป็นการประเมินผลสุขภาพตัวเองว่าในรอบปีที่ผ่านมามีสิ่ง
ผิดปกติหรือต้องแก้ไขอย่างไร รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเพ่ิมขึ้น การตรวจสุขภาพประจ าปี
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จะช่วยขจัดความหวาดระแวงสงสัยว่าจะเป็นโรค และช่วยบอกความผิดปกติบางอย่างที่แฝงอยู่ภายในร่างกายโดยยัง
ไม่ปรากฏอาการ เพ่ือจะได้กระตุ้นเตือนให้ดูแลรักษาป้องกันตัวเองก่อนที่จะเกิดโรค การดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
ของโรคจะช่วยให้หายจากโรคนั้นได้ง่ายลดปัญหาที่จะน าไปสู่การสูญเสียต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค์ 
ล าดับ  วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2 เพ่ือให้บุคคลกรได้รับการสืบค้น หรือค้นหาความบกพร่อง และความผิดปกติโรค  
3 เพ่ือการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพวัยท างานและกระตุ้นให้มีการใส่ใจภาวะสุขภาพมากข้ึน 

 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 

17 คน 

นิสิต  คน 
บุคลากรสายวิชาการ  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 17 คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสูตร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อ่ืนๆ.....................................  ระบุหน่วยนับ... 

 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
 1)  จัดท าโครงการขออนุมัติตรวจสุขภาพประจ าปี   

2) จัดส่งโปรแกรมให้บุคลากรเลือก 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้........20,000.......บาท   

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
ล าดั
บ 

รายการ จ านวน (บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2558 20,000 
   

 รวม 20,000 
**ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 
1.ขออนุมัติโครงการ... 
2..จัดหาสถานพยาบาลส าหรับ
การตรวจ..... 

            

ขั้นด าเนินการ (D)... 
1..แจ้งก าหนดการตรวจ..... 
2..ด าเนินการตรวจสุขภาพ 
3.  แจ้งผลการตรวจสุขภาพ 
4. ส ารวจความพึงพอใจของ
โครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ... 
1..สรุปผลการตรวจสุขภาพใน
ภาพรวมของบุคลากร. 
2. สรุปผลการส ารวจความพึง
พอใจของโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน
(A) ... 
1...บุคลากรปรับปรุงตาม
ค าแนะน าแพทย์ผู้ตรวจ.... 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2558      
2) สถานที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 บุคลากรได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
2 บุคคลกรได้รับการสืบค้น หรือค้นหาความบกพร่อง และความผิดปกติโรค  
3 บุคลากรสามารถเฝ้าระวังภาวะสุขภาพวัยท างานและกระตุ้นให้มีการใส่ใจภาวะสุขภาพมากข้ึน 

 
12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
บุคลากร ร้อยละ 100 ได้รับความตรวจ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฯ ไม่น้อยกว่า - - 
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สุขภาพประจ าปี ร้อยละ 90 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวชีว้ัดที่.................  สมศ.   ตัวชีว้ัดที่.................   
 สกอ.    ตัวชีว้ัดที่.................  สงป.   ตัวชี้วัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       
ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1 บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคภัย  
2 บุคลากรได้รับการแนะน าการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในสภาวะของร่างกายแต่ละคน ตามที่แพทย์แนะน า 
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1. รหัสโครงการ (ระบบ NUPM) ชื่อโครงการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการในกระบวนการปฏิบัติงานกองแผนงาน 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง ) 
    การผลิตบัณฑิต..........หลัก.........รอง   การวิจัย ..........หลัก.........รอง 
    การบริการวิชาการแก่สังคม ..........หลัก.........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ..........หลัก.........รอง 
    บริหารจัดการ..........หลัก 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (กรณีที่มีมากกว่า 1 พันธกิจ ให้ก าหนดพันธกิจหลัก/รอง ) 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
  เป็นเลิศทางการวิจัย (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........) ..........หลัก.........รอง    
  ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ท างานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........) ..........หลัก.........รอง   
  ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........) ..........หลัก.........รอง    

   ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ 4.2 มาตรการ 4.2.6 ) ... หลัก  
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....2......กลยุทธ์ที่...2.2.....มาตรการที่...2.2.1..... 

3.2 อัตลักษณ์นิสิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต) 
  มี     ไม่มี 

3.3 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ด าเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) ** 
              มี     ไม่มี 
4.  ผู้รับผิดชอบ  
  4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  กองแผนงาน  

  4.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวปิ่นปินัทธ์  ภู่ค า  โทร.......1410... 
 4.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวปิ่นปินัทธ์  ภู่ค า  โทร......1410...... 
 4.4 ผู้รายงานผล..........นางสาวปิ่นปินัทธ์  ภู่ค า  โทร......1410...... 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

   กองแผนงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ 
เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการจัดการและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และเสนอแนะแผนการบริหารและการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลและ
ประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน เพ่ือให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองแผนงานจึงได้จัดโครงการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการในกระบวนการปฏิบัติงานกองแผนงาน เพ่ือส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงาน และน าข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมาพัฒนาการปฏิบัติงานกองแผงาน
ต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค์ 
ล าดับ  วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการในกระบวนการปฏิบัติงานกองแผนงาน 
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2 เพ่ือรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมาพัฒนาการปฏิบัติงานกองแผงานต่อไป 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย จ านวน หน่วยนับ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 

100 คน 

นิสิต  คน 
บุคลากรสายวิชาการ  คน 
บุคลากรสายสนับสนุน  คน 
ประชาชน/สังคม.......  คน 
ศิษย์เก่า.........  คน 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ...........  ระบุหน่วยนับ... 
หลักสูตร...........  ระบุหน่วยนับ... 
อ่ืนๆ....ผู้ใช้บริการกองแผนงาน.. 100 คน 

 
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

1) ขออนุมัตโิครงการ   
2) จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการในกระบวนการปฏิบัติงานกองแผนงาน 
3) ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการในกระบวนการปฏิบัติงานกองแผนงานกับผู้ใช้บริการกองแผนงาน 
4) สรุปรายงานผลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการในกระบวนการปฏิบัติงานกองแผนงาน 

8. งบประมาณด าเนินการ  
- ไม่ใช้งบประมาณ – 

 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA)  
 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 
1.ขออนุมัติโครงการ... 
2. จัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจผู้ใช้บริการในกระบวนการ
ปฏิบัติงานกองแผนงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)... 
1.  ส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการในกระบวนการ
ปฏิบัติงานกองแผนงานกับ
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ผู้ใช้บริการกองแผนงาน 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ... 
1. สรุปรายงานผลส ารวจความพึง
พอใจผู้ใช้บริการในกระบวนการ
ปฏิบัติงานกองแผนงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1..น าข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
มาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
กองแผนต่อไป.... 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1)วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม พฤษภาคม – กันยายน 2558      
2) สถานที่จัดกิจกรรม กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ล าดับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 ผลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการในกระบวนการปฏิบัติงานกองแผนงาน 
2 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมาพัฒนาการปฏิบัติงานกองแผงานต่อไป 

 
12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
- มีการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
กองแผนงานปีละ 1 ครั้ง 

- ความพึงพอใจของของใช้บริการกองแผนงาน 
ร้อยละ 70 

- - 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ก.พ.ร   ตัวชีว้ัดที่.................  สมศ.   ตัวชีว้ัดที่.................   
 สกอ.    ตัวชีว้ัดที่.................  สงป.   ตัวชี้วัดที่................. 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)   
ล าดับ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1 แบบส ารวจความพึงพอใจ  
2 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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บทที่ 3 
การติดตามประเมินผล 

 
 การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการส าคัญที่รวบรวม และวิเคราะห์การด าเนินงานที่
ผ่านมาในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนพัฒนาของกองแผนงาน และเสนอให้ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของแผนงานและแผนปฏิบัติการตามที่ก าหนด โดยกองแผนงานได้แบ่ง
การติดตามประเมินผลงานเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้ 
 

1. ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 
2. ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2558 
3. ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 
4. ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 

 
ทั้งนี้กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งในส่วนที่

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

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














