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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 

ประวัติความเป็นมา  
เมื่อพ.ศ. 2533 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก โดยการยกวิทยฐานะจาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ลงวันที่    29 
กรกฎาคม 2533) พร้อมจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานอ่ืนๆ โดยให้
แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี เป็นกองกลาง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน 
(ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 และปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 
2539) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ได้ก าหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน
กองแผนงาน 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 มีการแบ่งส่วน
ราชการภายในกองแผนงาน 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
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 145 (6/2552) เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน 2552  ได้มีมติปรับเปลี่ยนชื่องาน และ
เพ่ิมงานส่วนราชการกองแผนงาน ดังนี้  

 1.  งานธุรการ 
 2.  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
 3.  งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง 



 4.  งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 
 5.  งานวิเคราะห์ต้นทุน 

พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 207 (5/2558)  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2558  ได้มีมติปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี กองแผนงาน ดังนี้  

 1.  งานงบประมาณ 
 2.  งานติดตามและประเมินผล 

กองแผนงานก าหนดนโยบายการบริหารงานที่มุ่งให้การด าเนินงานมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
มีประสิทธิภาพ ในทุกภารกิจจึงมีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร ที่เกิดจากความ
ร่วมมืออันดีระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
 
วิสัยทัศน์ :  

“กองแผนงานเป็นศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ : 

ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการจัดท าแผนให้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ ในการ
บริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ โดยมีมาตรฐานการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ :   
 กองแผนงาน  มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองแผนงาน ดังนี้  

1. เพ่ือส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. เพ่ือตอบสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านแผนงาน  งบประมาณ  บุคลากร และ

การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  
3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงระดับความสัมฤทธิ์

ผล หรืออุปสรรคและปัญหาการด าเนินงาน น าไปสู่แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
เป้าหมาย : 
   เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่วางแผนพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2 



ภารกิจหลัก :  
กองแผนงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่วิเคราะห์ 

วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ จัดท าและวิเคราะห์ความต้องการ
ทรัพยากร เสนอข้อมูลประกอบการวางแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร อัน
จะน าไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
 
ยุทธศาสตร์กองแผนงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการข้อมูลและประมวลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และน าไปใช้  

ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดท าแผน การผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน 

 
นโยบายการบริหารงานของผู้อ านวยการกองแผนงาน  

กองแผนงาน มีนโยบายการบริหารจัดการภายในอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ของกองแผนงานที่ชัดเจนให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน  “กองแผนงาน
ให้ความส าคัญกับผลงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการกระจายอ านาจไปสู่หัวหน้างาน ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาในระดับต้นในการบริหารจัดการและด้านการวางแผนพัฒนา ประสานแนวคิด เพ่ือก าหนดกรอบ  
ทิศทางการตัดสินใจภายใต้ระบบข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็วมีความรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง เชื่อถือได้ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลและเกิด
ประสิทธิภาพ”  

นโยบายดังกล่าวข้างต้นสามารถก าหนดแนวทางการบริหารจัดการโดยแยกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
 
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ  

1.1 การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 - มีการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็น

แนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและทิศทางที่วางไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
1.2 การเงินและงบประมาณ 
 - มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงิน

รายได้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกองแผนงาน และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

 - มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจ าเดือนทุกเดือน 

 - มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่ให้น าระบบการบริหารและจัดการตามระบบบัญชี 3 มิติ, ระบบ GFMIS มาใช้ 

 - มีการปรับกระบวนการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้เป็นเครื่องมือการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 



 
1.3 บุคลากร 
 1.3.1 ภาระงาน 
  - มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน 
  - สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและท าวิจัยสถาบัน 
  - บุคลากรกองแผนงานมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่าง

สม่ าเสมอ โดยทุกหน่วยงานภายในกองแผนงาน มีการประชุมบุคลากรภายในงานเพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงภาระงานเป็นประจ าอยู่สม่ าเสมอ 

 1.3.2 การพัฒนาบุคลากร 
  - มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับ Competency 
รายบุคคล 

  - ด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการพัฒนาของกองแผนงานและ
มหาวิทยาลัย 

  - ส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่านเข้ารับการอบรม เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมเติมใน
สายงานนั้นๆ 

 1.3.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ 
  - มีการจัดประชุมหัวหน้างานและผู้อ านวยการกองแผนงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการ

รายงานผลการติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของ  
กองแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ทั้งด้านการวางแผน การด าเนินการ การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการและการประเมินตนเองเบื้องต้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  - มีการประชุม เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 
  - สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
  - การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
  - ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  - มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
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1.3.4 สวัสดิการ 
  - การจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรทุกคน 
  - มีการด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
 
1.4 ทรัพยากรสารสนเทศ 
 - ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริหารงบประมาณ 
 - ด าเนินการปรับปรุงการจัดทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้ใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยน า

เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 - สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันทั้งภายในและภายนอก 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ และการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 - สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดบริการ โดยมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

 
1.5 ระบบฐานข้อมูล 
 - มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มีรูปแบบที่เหมาะกับบริบทขององค์กร และสามารถเชื่อมโยงกับ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 - มีกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 - ด าเนินการตรวจสอบฐานข้อมูล ส ารองข้อมูล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 
1.6 การสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 - สามารถสร้างสัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสาร ถึงภาระงานร่วมกันอย่างเป็นระบบอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 - จัดให้มีการด าเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในกองแผนงาน 
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2. นโยบายด้านการปรับปรุงการพัฒนาการด าเนินงาน โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า 
  

2.1 ด้านความเสี่ยง 
  - หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการน าเอาวิสัยทัศน์ของ
องค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงไปก าหนดเป็นนโยบายและวิธีการปฏิบัติ 
  - มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรใน
กองแผนงาน มีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผลให้เกิดการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง ทันเวลา ป้องกันความสูญเสียและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  - มีการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
  - การบริหารความเสี่ยงได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับ
ผู้อ านวยการกองแผนงาน หัวหน้างาน และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือความส าเร็จของ
เป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร 
  
 

2.2 ด้านการควบคุมภายใน 
  - กองแผนงานตระหนักดีว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและรัดกุมอย่างเพียงพอ จะช่วยลด
การสูญเสียทั้งทรัพยากร เวลาและโอกาส ช่วยเพิ่มผลงานและประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายขององค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด 
  - กองแผนงานให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน 
จึงได้ก าหนดบทบาทหน้าที่อ านาจการด าเนินการในด้านต่างๆของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารในระดับต่างๆ 
  - มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 
  - คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารขององค์กรทั่วไป ควรมีความเข้าใจต่อผลลัพธ์ในข้อดีและ
ข้อด้อยของแต่ละเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสแห่ง
ความส าเร็จ ลดโอกาสของการล้มเหลว และลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวม เพ่ือก้าวสู่วิสัยทัศน์
ขององค์กรได้อย่างมั่นใจ 
  - มีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยการด าเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
  

 
 

7 



2.3 ด้านการประกันคุณภาพ 
  - มีการก าหนดให้การประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของ
หน่วยงานที่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
  - มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ให้เป็นระบบ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพในหน่วยงาน และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงตามข้อบ่งชี้ 
  - ปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพในกรอบเวลาที่สามารถน าผลการประเมินไปปรับแผนการ
ด าเนินการในการวางแผน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
3. นโยบายด้านการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 - สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของกองแผนงาน
และมหาวิทยาลัย 
 - จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 - ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่การ
สร้างสรรค์ ความสามัคคี รวมถึงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
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