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ค าน า 
 
 กองแผนงาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินตนเอง ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญและนโยบาย
หลักของกองแผนงานในการขับเคลื่อนให้กองแผนงานในการขับเคลื่อนให้กองแผนงานมีการด าเนินงานที่มี
คุณภาพในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2558 จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2552 เพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 
(ข้อมูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558) ของกองแผนงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน ใน
ส านักงานอธิการบดี สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้งขึ้นโดยก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด้านการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี จัดสรรงบประมาณ และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้และบริหารงานโดยใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการจัดสินใจของผู้บริหาร    
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองแผนงานฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน
หลัก 5 องค์ประกอบ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพ่ือใช้เป็น
กลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในตาม ภารกิจหลักของหน่วยงานเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ( นางสาวสุนีย์     ตั้งศรีวงศ์ ) 
                                       ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
                   วันที่ 27 ตุลาคม 2558 

 
 
 

 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 

กองแผนงาน   (Division of planning)  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรอาคารมิ่งขวัญ 
ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก–นครสวรรค์  ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลก  65000  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1417  โทรสาร 0-5596-1413    
 

ปรัชญา : กองแผนงานด าเนินการตามนโยบาย บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ปณิธาน : กองแผนงานด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยการคิดวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็น  
             ระบบ เพือ่การปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ 
 
วิสัยทัศน์ : กองแผนเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดท าแผนเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของ 
              มหาวิทยาลัย โดยอาศัยข้อมูลและสารสนเทศชี้น า บนพื้นฐานของการมีระบบและกระบวนงาน 

   ที่มีประสิทธิภาพ 
พันธกิจ :  

1. แปลงนโยบายของผู้บริหารมาจัดท าแผนในรูปแบบต่างๆ 
2. รวบรวม กลั่นกรองข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ 
3. สนับสนุนการท างานของหน่วยงานอื่นๆ ให้ตอบสนองต่อทิศทางของมหาวิทยาลัย 
4. จัดการระบบงานและกระบวนงานภายในให้มีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือก าหนดและเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทาลัยสู่แผนปฏิบัติการอย่างถูกต้อง และใช้เป็น
กรอบหรือแนวทางในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับนโยบาย และโครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือด าเนินการจัดการท านโยบายและแผนการพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายและ
ทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3. เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร และการวางแผนและประกอบการตัดสินใจแก่
คณะผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 

4. เพ่ือพัฒนากลไกลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มหาวิทาลัยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 ข้อเสนอแนะ: จากการตรวจสอบการประเมินตนเองปี 2558 ของกองแผนงานในครั้งนี้ ประเด็น
หลัก ทางกองแผนงานได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ได้ตรวจประเมินคุณภาพ
ประจ าปีงบประมาณ 2557  กองแผนงานมีบุคลากรที่เข้มแข็ง แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน จะเป็นเสมือน
เข็มทิศ และหางเสือที่จะท าให้กองแผนงานด าเนินงานได้อย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  และสามารถ
ตอบสนองต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเริ่มการจัดท าฐานข้อมูล
ของกองแผนงานเพ่ิม เพ่ือที่ท าให้ผลการด าเนินงานของกองแผนงาน บรรลุทั้งปรัชญา ปณิธาน และพันธะ
กิจของกองแผนงานได้ในอนาคต 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ระดับกองหรือเทียบเท่า 

ในสังกัดงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ช่วงที่ 1) 
  

คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ระดับกองหรือเทียบเท่าในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ช่วงที่ 1) ระหว่างวันท่ี 5- 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  โดยมีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์   พาณิชย์ผลินไชย   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง   ยุทธนา กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์    สถาปนศิริ กรรมการ 
4. เภสัชกรหญิงกนกวรรณ   แพรขาว  กรรมการ 
จากผลการประเมินตนเอง กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผลการประเมิน 

ตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  (4.73 คะแนน) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ท าการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนฯ โดยการเยี่ยมชมหน่วยงาน
การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ  หัวหน้างาน  ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนผู้รับบริการของหน่วยงาน และได้
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานในระบบ Q-ANT Version 3 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการ พบว่า อยู่ในระดับดี (4.15 คะแนน) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ คุณภาพระดับ ดีมาก (5.00 
คะแนน) 
 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ   คุณภาพระดับ ดี (4.50 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ   คุณภาพระดับ ดี (4.00 คะแนน) 
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   คุณภาพระดับ ดีมาก (5.00 คะแนน) 
องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลัก   คุณภาพระดับ ดี (3.63 คะแนน) 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 1.  สืบเนื่องจากกองแผนงานมีบทบาทในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน ทั้ งของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย ดังนั้นกองแผนงานควรมีการทบทวนบทบาทของตนเอง 
ตลอดจนจัดท า แผนผังคุมก าหนดงาน (Gantt chart) ที่ชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงาน/คณะ สามารถด าเนินการได้
อย่างมปีระสิทธิภาพและตรงเวลา 
 2.  กองแผนงานควรเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
บัณฑิตกับหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย โดยประสานกับกองที่เกี่ยวข้อง เช่น กองคลัง กองบริการการศึกษา กอง
บริหารการวิจัย กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถู กต้องและครอบคลุมใน
การวิเคราะห์ต้นทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงบประมาณในการผลิตบัณฑิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. กองแผนงานควรมีการท าความเข้าใจในการจัดประชุม การจัดวาระการประชุมและการจัดท า
รายงานการประชุมที่ถูกต้องและให้ได้สารสนเทศในการน าไปสู่การพัฒนางาน 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR)                             กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบด ี
ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                                   มหาวิทยาลัยนเรศวร    1 
 

บทท่ี 1 ส่วนน า 
  
1.1  ชื่อหน่วยงาน 

กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยันเรศวร   (Division of planning, President Officer, NU) 

 

1.2  ที่ตั้ง  

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ี 
มหาวิทยาลยันเรศวร อาคารมิ่งขวัญ ช้ัน 3    
เลขท่ี 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก–นครสวรรค ์ ต าบลท่าโพธ์ิ   
อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000    
โทรศัพท ์0-5596-1417  โทรสาร 0-5596-1413   
http://www.plan.nu.ac.th 

 
 

1.3  ประวัติความเป็นมาด้วยย่อ 
กองแผนงานมีประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ ดังนี ้
          พ.ศ.2533  มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก โดยการยกวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตพิษณุโลก (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ลงวันที่  29 กรกฎาคม 2533) พร้อมจัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานอื่นๆ โดยให้แบ่งส่วนราชการ ในส านักงานอธิการบดี เป็น กองกลาง 
กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.2534 และปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2539) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ได้ก าหนดให้มีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในกองแผนงาน ออกเป็น 4 งาน 1. งานธุรการ  2. งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง  3. งานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ  4. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  
          พ.ศ.2545  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 102(3/2545) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติให้มี
การแบ่งส่วนราชการภายในกองแผนงานเพ่ิมเติมอีก 1 งาน ท าให้ กองแผนงาน    มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน 1. งาน
ธุรการ  2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 4. งานติดตามและประเมินผล  5. งานผังแม่บทและ
ออกแบบก่อสร้าง 
          พ.ศ.2552  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ในคราวประชุมครั้งที่  141 (2/2552) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552  ได้มีมติอนุมัติให้มี
การย้ายงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างไปสังกัดกองอาคารสถานท่ี และต่อมาสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 145(6/2552) 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552  ได้มีมติปรับเปลี่ยนช่ืองานและเพิ่มงานส่วนราชการกองแผนงาน  แบ่งออกเป็น 5 งาน  ดังนี้  1. งาน
ธุรการ  2. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ   3. งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง   4. งานยุทธศาสตร์และติดตาม
ประเมินผล   5. งานวิเคราะห์ต้นทุน 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR)                             กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบด ี
ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                                   มหาวิทยาลัยนเรศวร    2 
 

พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 207 (5/2558) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 การพิจารณาการ
ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี   ได้มีมติอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองแผนงาน  ออกเป็น 2 งาน       
1. งานงบประมาณ  2. งานติดตามและประเมินผล (ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558)  

 
1.4  ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  
 
ปรัชญา (Philosophy) : 
      "กองแผนงานด าเนินการตามนโยบาย บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ยุทธศาสตร"์ 
 
ปณิธาน (Determination) :  
     "กองแผนงานด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยการคดิวิเคราะห ์วางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อการปฏิบัติที่ดสีู่
ความเป็นเลิศ" 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) :     
     "กองแผนงานเป็นหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการจัดท าแผนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยอาศัยข้อมลูและ
สารสนเทศช้ีน าบนพ้ืนฐานของการมีระบบและกระบวนงานท่ีมีประสิทธิภาพ" 
 
พันธกิจ (Responsibility) : 
  1. แปลงนโยบายของผู้บริหารมาจดัท าแผนในรูปแบบต่างๆ   

2. รวบรวม กลั่นกรองข้อมูลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศส าหรับการตดัสินใจ 
3. สนับสนุนการท างานของหน่วยงานอ่ืนๆให้ตอบสนองต่อทิศทางของมหาวิทยาลัย 
4. จัดการระบบงานและกระบวนงานภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค ์(Objective): 
1. เพื่อก าหนดและเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัสู่แผนปฏบิัติการอย่างถูกต้องและใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ

ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลยั 

2. เพือ่ด าเนินการจดัท านโยบายและแผนการพัฒนาหน่วยงานใหส้อดคล้องตามเป้าหมายและทิศทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารและการวางแผนและประกอบการตัดสินใจแกค่ณะผูบ้ริหาร ผู้เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 
4. เพื่อพัฒนากลไกการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและขั้นตอนทีม่ีประสิทธิภาพเพื่อให้

มหาวิทยาลยัได้พัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง 
 
 

1.5  ปฏิญญาหน่วยงาน 
ปฏิญญากองแผนงาน 

ส่วนท่ี 1 เป้าหมาย (GOAL) 
"เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ในวางแผนพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลยัเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องชาติ และสนับสนุน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์ู่แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอยา่งมปีระสิทธิภาพ" 
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ส่วนท่ี 2 วัตถุประสงค ์(OBJECTIVES) 

1. ท าหน้าที่จัดท าแผนงานในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลยั เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์ู่แผนการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของชาติ 

2. ท าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลทีส่ าคัญในการบริหารพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่วนท่ี 3 คุณลักษณะที่พึงม ี(CHARACTERISTICS) 

1. เป็นแหล่งข้อมูลดา้นแผนงาน และวิเคราะห์แผนงาน เพื่อสนับสนนุการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์ู่แผนปฏิบตัิการ
ของมหาวิทยาลัย 

2. เป็นหน่วยงานมีคุณภาพ รวดเรว็ แม่นย า มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
3. บุคลากรมีจติบริการ 
4. บุคลากรมีจริยธรรม ซื่อสัตย ์เป็นแบบอย่างท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
5. บุคลากรมีความสามารถ และเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดท าแผนงาน และสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา

ใช้ในการปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. เป็นหน่วยงานท่ีได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

 
ส่วนท่ี 4 ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนนิการ (INPUTS) 
1. บุคลากร(Man) 

1.1 บุคลากรมีความเช่ียวชาญ และมีความสามารถทางด้านการวางแผนงาน การจัดการงบประมาณและการจัดท าแผนงาน 
1.2 มีคณะกรรมการในการบรหิารการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 บุคลากรมีความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพือ่การติดตาม ผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
1.4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภารงานท่ีรับผิดชอบ 

2. งบประมาณ (Money) 
2.1 งบประมาณแผ่นดิน 
2.2 เงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได ้

3. ทรัพยากร (Material) 
3.1 เครื่องมือ อุปกรณ ์สถานท่ี 
3.2 ทรัพยากรอื่นๆนอกเหนือจากข้อหนึ่งและสอง 

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

โดยทั่วไป 
4.2 การบรหิารยดึหลักธรรมาภิบาล 
4.3 ผู้บรหิารมีความรอบรู้ในเรื่องโครงสร้างและการบริหารจัดการหน่วยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
4.4 มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนท่ี 5 กระบวนการด าเนินงาน (PROCESS) 
1. มีการจัดท าระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการแผนงาน 
2. ให้บริการฐานข้อมูลทางดา้นแผนงาน แก่ทุกหน่วยงานและผู้บริหารของมหาวิทยาลยั 
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3. มีระบบการจัดการการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
4. มีการติดตามอ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
5. สร้างฐานข้อมูลแผนงาน งบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
6. มีแผนการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน 
7. ก ากับและควบคุมงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ให้เบิกจ่ายเป็นไปตาม

แผนงาน  ผลผลติ และโครงการ 
 

 
ส่วนท่ี 6  ผลลัพธ์ (OUTCOMES) 

1. มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินแผนการปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ทุกหน่วยงานสามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
1.6  นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต 
กองแผนงานก าหนดนโยบายคุณภาพของผลผลิต ตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักดังน้ี 
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1.1 การจดัท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
- มีการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและทิศทางที่วางไว ้รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
1.2 การเงินและงบประมาณ 

- มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้ใหเ้ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกองแผนงาน และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

- มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จา่ยงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าเดือนทุกเดือน 
- มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการบริหารจดัการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้น า

ระบบการบริหารและจัดการตามระบบบัญช ี3 มิต,ิ ระบบ GFMIS มาใช้ 
- มีการปรับกระบวนการจดัหาและจัดสรรงบประมาณให้เป็นเครื่องมือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 บุคลากร 
1.3.1 ภาระงาน 
- มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน 
- สนับสนุนและส่งเสรมิให้บุคลากรมีการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานและท าวิจัยสถาบัน 
- บุคลากรกองแผนงานมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ โดยทุกหน่วยงาน

ภายในกองแผนงาน มีการประชุมบุคลากรภายในงานเพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และ
ปรับปรุงภาระงานเป็นประจ าอยู่สม่ าเสมอ 

1.3.2 การพัฒนาบุคลากร 
- มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรพัยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง ด้วยการ

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับ Competency รายบุคคล 
- ด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการพัฒนาของกองแผนงานและมหาวิทยาลัย 
- ส่งเสริมให้บคุลากรทุกท่านเข้ารบัการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมในสายงานนั้นๆ 
1.3.3 การมสี่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ 
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- มีการจัดประชุมหัวหน้างานและผู้อ านวยการกองแผนงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการรายงานผลการติดตาม และ
ร่วมแก้ไขปญัหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของ 
กองแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการตามหน้าที่และความรับผดิชอบ ทั้งด้าน
การวางแผน การด าเนินการ การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมนิผล รวมถึงการจัดท ารายงานผลการด าเนินการและการ
ประเมินตนเองเบื้องต้น โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

- มีการประชุม เพื่อให้บุคลากรมีสว่นร่วมในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 
- สนับสนุนและส่งเสรมิให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
- การวางแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏบิัติการประจ าป ีและแผนปฏิบัติการที่ส าคญั 
- ส่งเสริมมาตรการการมสี่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- มีการมอบหมายให้บุคลากรมสี่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส 
1.3.4 สวัสดิการ 
- การจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กบับุคลากรทุกคน 
- มีการด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

1.4 ทรัพยากรสารสนเทศ 
- ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อน าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการจดัการทรัพยากร

สารสนเทศและบรหิารงบประมาณ 
- ด าเนินการปรบัปรุงการจดัทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้ใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยน าเทคโนโลยีมาเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
- สนับสนุนและส่งเสรมิให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันท้ังภายในและภายนอก 
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบรหิารจัดการ และการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลยั โดยมุ่งเน้นให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- สามารถสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดับริการ โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้ 
1.5 ระบบฐานข้อมูล 

- มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมยั มีรปูแบบท่ีเหมาะกับบริบทขององค์กร และสามารถเชื่อมโยงกับเครือขา่ย
อินเตอร์เนต็ เป็นเครื่องมือในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

- มีกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารที่มีการด าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 
- ด าเนินการตรวจสอบฐานข้อมลู ส ารองข้อมูล และรายงานผลให้ผูบ้ริหารทราบ 

1.6 การสื่อสารภายในหน่วยงาน 
- สามารถสร้างสมัพันธภาพและการติดต่อสื่อสาร ถึงภาระงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
- จัดให้มีการด าเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในกองแผนงาน 
 

 2. นโยบายด้านการปรับปรุงการพัฒนาการด าเนินงานโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า 
2.1 ด้านความเสีย่ง 

- หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงท่ีรับผิดชอบในการน าเอาวิสยัทัศน์ขององค์กรในส่วนท่ี
เกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงไปก าหนดเป็นนโยบายและวิธีการปฏบิัติ 
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- มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ ส่งผลใหผู้้บริหารและบุคลากรในกองแผนงาน มี
ความเข้าใจในหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ง ซึ่งมีผลใหเ้กิดการตัดสนิใจที่ถูกต้อง ทันเวลา 
ป้องกันความสูญเสียและเพิม่ประสิทธิภาพ 

- มีการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนกัถึงความส าคัญของการบริหารความเสีย่ง 
- การบริหารความเสี่ยงได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการกองแผนงาน 

หัวหน้างาน และบุคลากรทุกคนมสี่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง เพื่อความส าเร็จของเป้าประสงค ์พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ขององค์กร 
2.2 ด้านการควบคุมภายใน 

- กองแผนงานตระหนักดีว่าการมรีะบบการควบคุมภายในท่ีดีและรดักุมอย่างเพียงพอ จะช่วยลดการสูญเสียทั้ง
ทรัพยากร เวลาและโอกาส ช่วยเพิ่มผลงานและประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อท าให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ายขององค์กร
ได้รับประโยชน์สูงสดุ 

- กองแผนงานให้ความส าคัญต่อระบบการควบคมุภายในท้ังในระดบับริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได้ก าหนด
บทบาทหน้าท่ีอ านาจการด าเนินการในด้านต่างๆของผูป้ฏิบัติงาน ผูบ้ริหารในระดับต่างๆ 

- มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชนส์ูงสุด มีการแบง่แยกหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

- คณะกรรมการบริหาร และผู้บรหิารขององค์กรทั่วไป ควรมีความเข้าใจต่อผลลัพธ์ในข้อดีและข้อด้อยของแต่ละ
เหตุการณ์ที่อาจเกดิขึ้นและจัดใหม้ีการบรหิารความเสีย่งท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ ลดโอกาสของ
การล้มเหลว และลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวม เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างมั่นใจ 

- มีระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยการด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.3 ด้านการประกันคณุภาพ 

- มีการก าหนดให้การประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจดัการของหน่วยงานท่ี
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้ีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

- มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและการพัฒนางานด้านการประกันคณุภาพของหน่วยงานให้เปน็ระบบ โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการดา้นการประกันคุณภาพในหน่วยงาน และมอบหมายให้มผีู้รับผิดชอบโดยตรงตามข้อบ่งช้ี 

- ปรับปรุงผลการประเมินคุณภาพในกรอบเวลาที่สามารถน าผลการประเมินไปปรับแผนการด าเนินการในการ
วางแผน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
3. นโยบายด้านการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- สนับสนุนและส่งเสรมิให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของกองแผนงานและ
มหาวิทยาลยั 

- จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ด าเนินการให้ผูบ้ริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสรา้งสรรค์ 

ความสามัคค ีรวมถึงการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
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1.7  โครงสร้างองค์กร 
          กองแผนงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลยั มีหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ จัดท าและวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร เสนอข้อมูลประกอบการวางแผนของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะน าไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 145 (6/2552) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 ได้มีมติปรับเปลี่ยนช่ืองาน และเพิ่มงานส่วน
ราชการกองแผนงาน ดังนี ้
 

1. งานธุรการ มีหน้าที ่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ การประชุม ประสานงานท่ัวไป และดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
และครุภัณฑ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณแผนงานของกอง การเงิน พัสดุ บุคลากร และสวัสดิการ 

2. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยและงานวิเคราะห์วิจัย
ปัญหาและการด าเนินการงาน ของมหาวิทยาลัย รายงานและเผยแพร่ จัดท ารายงานประจ าปีและเอกสารเผยแพร่ การบริการข้อมูล 
และคลังข้อมูลสนเทศ และวิเคราะห์ การจัดตั้ง ยุบรวม และเลิกหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/ภาควิชาและหน่วยงานที่
เทียบเท่า 

3. งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์และ การพิจารณากลั่นกรอง 
และจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จัดท าแผนการขอกรอบอัตราก าลัง และค าขอตั้งอัตราก าลังประจ าปี ให้
สอดคล้องกับปริมาณงาน ตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย โดยจัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปี ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย
และแผน หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และท าการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ 

4. งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ประสาน
นโยบายและจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดท าแผนงาน/ โครงการ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนปฏิบัติราชการ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลยั การติดตามประเมนิผลแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมนิผลตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ต่าง ๆ 

5. งานวิเคราะห์ต้นทุน  มีหน้าที่ ค านวณต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณตามแนวทางการจัดท าบัญชีต้นทุนส าหรับองค์การมหาชนและสถาบันอุดมศึกษาของส านักมาตรฐานด้าน  การบัญชีภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดท าค่าใช้จ่ายผลผลิตสู่ต้นทุนเป้าหมาย 
ตามแนวทางของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ค านวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) โดยสอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตามมาตรา 22 และรายงานการควบคุมภายในตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร   

  
 

1.8  โครงสร้างการบริหาร 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รับผิดชอบการบริหารงาน  ท าหน้าที่วางนโยบาย

และแผนงาน เพื่อให้กองแผนงานด าเนินไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ผู้อ านวยการกองแผนงาน เป็นผู้ก ากับการดูแลการ
ปฏิบัติงานภายในกองแผนงานเพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทุกๆ งานจะมีหัวหน้างานเป็นผู้บริหารงานและดูแลการ
ปฏิบัติงานภายในงานอย่างเป็นระบบ 
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1.9  รายช่ือผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
รายชื่อผู้บรหิารที่มีหนา้ทีก่ ากับ  ดแูล  กองแผนงาน 
     1. ผศ.ดร.ศิริชัย      ตันรัตนวงศ์                    รองอธิการบดีผ่ายนโยบายและแผน 
     2. นายประจินต ์ เมฆสุธีพิทักษ ์               ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
 
รายชื่อผู้บรหิารกองแผนงาน 
     1. นางสาวสุนีย ์ตั้งศรีวงศ ์                        ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
     2. นางรุ้งทอง   ไวทยกุล            รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
     3. นางวรรณรตัน ์ ครุธน้อย                หัวหน้างานธุรการ 
     4. นางสาวพรพัสนันท์  กลมโนนไทย     รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานวิเคราะห์งบประมาณ และอัตราก าลัง 
     5. นางพนิดา  ควรหาเวช                         รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานยทุธศาสตร์และติดตามประเมินผล และ 
 หัวหน้างานวิเคราะห์ต้นทุน 

 
 

1.10 รายช่ือคณะกรรมการประจ ากองฯ 
1. ผศ.ดร.ศิริชัย    ตันรัตนวงศ ์       รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน       ที่ปรึกษา 
2. นางสาวสุนีย ์   ตั้งศรีวงศ ์          ผู้อ านวยการกองแผนงาน                            ประธานกรรมการ 
3. นางรุ้งทอง    ไวทยกุล             รก.หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ        กรรมการ 
4. นางพนิดา   ควรหาเวช          รก.หัวหน้างานวิเคราะหต์้นทุน              กรรมการ 
5. นางสาวพรพัสนันท์  กลมโนนไทย        รก.หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง   กรรมการ 
6. นางสาวธาริณ ี  สิงหเดช               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                  กรรมการ 
7. นางสาวปิ่นปินัทธ ์  ค าภู ่                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                กรรมการ 
8. นางสาวเฉลิมพร   ฉ่ าไกร                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 กรรมการ 
9. นางวรรณรตัน ์  ครุธน้อย          เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป            กรรมการและเลขานกุาร 
10. นายพีระพล   นกเผือก             นักวิชาการคอมพิวเตอร ์              กรรมการและช่วยเลขานุการ                  

หน้าท่ี/ความรับผดิชอบ 
 1. เสนอแนะในการจดัท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าป ีและแผนพัฒนากองแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยัรวมทั้งก ากบัดูแลการบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จด้วยดี (แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าป ี
แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน) ส ารวจความพึงพอใจ ส ารวจความต้องการของผู้รับบรกิาร และแนวทางการปฏิบัติที่ดีใน
การประกันคณุภาพ 
 2. ติดตามการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานประจ าปีของกองแผนงานและแผนพัฒนากองแผนงาน 
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1.11 รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
1. ผศ.ดร.ศิริชัย    ตันรัตนวงศ ์              ที่ปรึกษา 
2. นางสาวสุนีย ์   ตั้งศรีวงศ ์            ประธานกรรมการ 
3. นางรุ้งทอง     ไวทยกุล               กรรมการ 
4. นางสาวพรพัสนันท์    กลมโนนไทย   กรรมการ 
5. นายกิตติ์ธเนศ   สุริยพรศริิกุล    กรรมการ 
6. นางพนิดา     ควรหาเวช         กรรมการ  
7. นางวรรณรตัน ์   ครุธน้อย     กรรมการ 
8. นางสาวปชญารัตน ์   แตงอ่อน       กรรมการ 
9. นางสุนทรี      ตุงคะสริ ิ    กรรมการ 
10. นางสาวนิตยร์ะด ี   มาลัยทิพย์  กรรมการ 
11. นายพีระพล     นกเผือก         กรรมการ 
12. นางสาวปิ่นปินัทธ ์  ค าภู ่              กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวชิดชนก    ตุ้มพ่วง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาววิภาภรณ ์  อินทุยศ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าท่ี/ความรับผดิชอบ 

1.  ก าหนดนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองแผนงาน 
2.  ด าเนินงานตามแผนงานการประกันคณุภาพการศึกษาของกองแผนงานตามที่ก าหนด 
3.  จัดท า SAR  ของกองแผนงาน 
4.  เตรียมความพร้อมส าหรบัการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
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1.12 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร 
 
1. งบประมาณ 

งบ ป ระม าณ  ก อ งแ ผ น งาน ได้ รั บ ก า รจั ด ส รร งบ ป ระ ม าณ ส นั บ ส นุ น ใน ก ารด า เนิ น งาน ป ระจ าปี  2558  
คือ งบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงิน 1,748,750 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) งบประมาณเงินนอก
งบประมาณแผ่นดินประเภทเงินรายได้  จ านวนเงิน 2,709,270 บาท (สองร้านเจ็ดแสนเก้าพันสองร้อยเจ็บสิบบาทถ้วน )  
 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 

1. งบบุคลากร 1,473,250 2,331,360 3,804,610 

2. งบด าเนินงาน 275,500 374,610 650,110 

  2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 275,500 374,610 650,110 

   -ค่าตอบแทน 87,100 1,600 88,700 

   -ค่าใช้สอย 133,100 181,859 314,959 

   -ค่าวัสด ุ 55,300 191,151 246,451 

3. เงินอุดหนุน    

4. งบเงินอุดหนุน - 3,300 3,300 

รวม 1,748,750 2,709,270 4,458,020 
  
 
2. อาคารสถานที ่

     กองแผนงาน ตั้งอยู่ที่อาคารมิ่งขวัญ ช้ัน3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   มีพื้นท่ีใช้สอยท้ังสิ้น
ประมาณ 550 ตารางเมตร 
 
    1. ห้องส านักงานของกองแผนงาน                       : มีพื้นท่ีใช้สอย   239   ตารางเมตร 
    2. ห้องเตรียมอาหาร          : มีพื้นท่ีใช้สอย    23.3 ตารางเมตร (ว่าง) 
    3. ห้องท างานผู้อ านวยการกองแผนงาน                    : มีพื้นท่ีใช้สอย    47    ตารางเมตร 
    4. ห้องเก็บเอกสาร  (ติดกับห้อง Server)            : มีพื้นท่ีใช้สอย    39    ตารางเมตร 
    5. ห้องรับแขก                                             : มีพื้นท่ีใช้สอย    31    ตารางเมตร 
    6. ห้องวางเครื่องถ่ายเอกสาร                           : มีพื้นท่ีใช้สอย    7.5   ตารางเมตร 
    7. ห้องประชุมกองแผนงาน ไดแ้ก ่
        7.1 ห้องประชุมสารสนเทศ (ขนาด 40 ที่น่ัง)         : มีพื้นท่ีใช้สอย    96    ตารางเมตร 
        7.2 ห้องประชุมกองแผนงาน (ขนาด 20 ที่น่ัง)    : มีพื้นท่ีใช้สอย    39    ตารางเมตร 
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3. บุคลากรกองแผนงาน   

โครงสร้างบุคลากร กองแผนงาน 
 

นางสาวสุนีย์ ต ั้งศรีวงศ์                   
ผู้อ านวยการกองแผนงาน

นางวรรณรัตน์  ครุธน้อย                  
หัวหน้างานธุรการ

นางร ุ้งทอง   ไวทยกุล                      
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นางพนิดา  ควรหาเวช
รักษาการในต าแหน่งห ัวหน้างานวิเคราะห์ต้นทุน

และรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประมวลผล

นางสาวป่ินปินัทธ์   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 สุธีพิทัก ์
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี

ผศ.ดร.ศิริชัย  ตันรัตนวงศ์     
 รองอธิการบดีผ่ายนโยบายและแผน

 
1.13 ความภาคภูมิใจ / ความโดดเด่น 
 

“PLAN”  

P    = Perfect   มีความเช่ียวชาญ - บุคลากรกองแผนงาน มีความรู ้ ทักษะ มีความเช่ียวชาญ สามารถวิเคราะห์บรหิารจดัการข้อมลู
เพื่อรองรับการปฏบิัต ิ/ บริหารจดัการงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
L    = LIKE   เป็นที่พอใจ – บุคลากรกองแผนงาน มีความยนิดีในการให้บริการแก่ผูร้ับบริการอย่างเต็มความสามารถ สามารถ
ตอบสนองความต้องการในทุกๆดา้น ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผูร้ับบริการเกิดความพึงพอใจ 
A    = Accession  เป็นที่ยอมรับ - บุคลากรกองแผนงาน มีความเข้าใจและสามารถในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรบั 
N    = Network   เชื่อมโยงเครือข่าย - บุคลากรกองแผนงาน มีเครอืข่ายกองแผนงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้าน
นโยบายและแผน และในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  เพื่อการปฏิบตัิงานอย่างเป็นรูปธรรม  
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1.14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
     กองแผนงานได้มีการจัดท าการประกันคุณภาพภายใน (QA) เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการท างานท่ีเป็นระบบ ทั้งในเรื่องของงานบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันเสมอ การพัฒนางานเกี่ยวกับ
การจัดหางบประมาณ  การติดตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาในเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงาน           
กองแผนงานได้ใช้ระบบ PDCA เป็นเครื่องมือและกลไกในการควบคุม และพัฒนาคุณภาพ ซึ่งระบบนี้ ท าให้เกิดความร่วมมือของทุก ๆ 
ฝ่าย ทั้งภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอก   
 
กระบวนการการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
1. แผนการด าเนินงาน (Plan)  

1.1  คู่มือการประกันคณุภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และ
นโยบายการบริหารงานกองแผนงาน 

1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในกองแผนงาน 
1.3  แผนรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาคณุภาพฯ 
1.4  ก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย และผูร้ับผดิชอบ 
1.5  สร้างความรู ้ความเข้าใจรายตัวบ่งช้ีแก่บุคลากร 
1.6  จัดท าร่างรายงานการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
1.7  ประชุมเชิงปฏิบตัิการ/แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านประกันคุณภาพภายในกองแผนงาน 

2. ด าเนินงานตามแผน (Do) 
2.1 จัดท าเอกสารแนวปฏิบัติที่ด ีคู่มือการประกันคุณภาพฯ ปีงบประมาณ 2558 
2.2 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง/เอกสารอ้างอิงรายองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี 
2.3 ด าเนินการตามแผนรองรับฯ และแผนพัฒนาคุณภาพฯ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์หน่วยงานสู่บุคลากร 
2.4 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน กองแผนงาน 
2.5 จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
2.6 รายงานผลตามแผนรองรับการประกันคณุภาพฯ และแผนพัฒนาคุณภาพ 

3. การประเมินผล (Check) 
3.1 ประเมินผลความส าเร็จการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (พัฒนาการ) และประเมินผลความพึงพอใจต่อกระบวนการฯ 
3.2 รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจการประเมิน 
3.3 เผยแพร่ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
3.4 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

4. การน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Action) 
4.1 น าผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน พิจารณาร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพกองแผนงานน าผลการตรวจประเมิน 
4.2 จัดท าแผนรองรับการตรวจประเมินของคระกรรมการประกันคณุภาพภายในกองแผนงานและแผนพัฒนาคุณภาพฯ 
4.3 ประชุมกองแผนงาน/แลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานประกันคณุภาพ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็น 
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1.15 แนวปฏิบัติที่ดี 
กองแผนงาน มีคู่มือการจัดท าการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนในการ

ด าเนินงาน  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ  และเพื่อเผยแพร่ สื่อสาร สร้างความ
เข้าใจแก่ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    
 
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของกองแผนงาน 

1. ก าหนดเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการบริหารงานกองแผนงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในภาพรวม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล การด าเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยมีการมอบหมายอย่าง

ชัดเจน 
4. พัฒนางานการประกันคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของกองแผนงาน 
5. จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานภายใน เพื่อเตรียมการตรวจสอบและประเมินคณุภาพจากกรรมการ

ภายนอก 
6. จัดให้มีการประชุม ช้ีแจง ท าความเข้าใจกับบุคลากร ช้ีแจงขั้นตอน แนวปฏิบัติต่างๆ ที่ชัดเจนเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมใน

การท างาน เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ 
7. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน โดยบุคลากรกองแผนงาน เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนนิงานของหน่วยงาน

และมหาวิทยาลัย 
8. น าผลการประเมินภายในมาปรบัแก้ไข จัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอมหาวิทยาลยั 
9. จัดกิจกรรมหาแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับงานประกันคณุภาพภายใน 
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1.16 ผลด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากปีท่ีผ่านมา 

การพัฒนาการประกันคุณภาพกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แผนการพัฒนา/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี1 
ปรัชญา 
ปณิธาน  วัตถุประ
สงค ์ และแผน
ด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
   1) จุดเด่น มีการใช้หลักการ  7s  ของ McKinsey  
วิเคราะห ์SWOT เป็นค่าตัวเลขของสถานภาพ ไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ ากองแผนฯ แล้ว 
   2) มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของแผนกลยุทธ์ฯ กับ 
แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที ่11 ของมหาวิทยาลัย แต่
ต้องดูในแผนกลยุทธ์ของกองฯ (สว่นท่ี 4) 
   3) การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ ไปสู่ทุกหน่วยงานย่อย
ภายใน ใช้รายงานการประชุมฯ ที่เห็นชอบเล่มแผนฯ ยัง
ไม่ชัดเจน และเว็บไซต์เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ จึงควร
ด าเนินการอยา่งเป็นทางการ 
 
 
 
4) รวม 6 โครงการ แต่โครงการอบรมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจดัการความรู ้ก าหนด KPI 
บุคลากรไดร้ับการตรวจสุขภาพ 100% 
5) ควรน าเสนอหลักฐานการตดิตามผลการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติการให้เน้นตามตัวบ่งช้ี และการบรรลุหรือไม ่
ไม่ใช่ด้านการใช้งบประมาณเท่านัน้ 
 
6) มีการติดตามผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ 23 
ก.ย. 2557 แต่บาง KPI ไม่ได้ประเมิน เช่น กลยุทธ์ 1.2.1 
มีการจัดการข้อมลูสารสนเทศอย่างเป็นระบบ KPI เชิง
คุณภาพ ปี 2557 คือ 4 งาน, กลยทุธ์ 1.3.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน KPI เชิงคุณภาพ คือ 
ระดับด,ี กลยุทธ์ 1.4 ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ  KPI เชิง
คุณภาพ ระดับด ีเป็นต้น 
7) ไมม่ีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการน าข้อเสนอแนะ ไป
ปรับปรุงและพัฒนาแผนทั้ง 2 อย่างไร(ตามเกณฑ์ข้อ 8) 
เช่น บางรายงานการประชุมฯ มีเพียง ก าหนดวัน
ด าเนินการโครงการ หรือเห็นชอบเล่มแผนฯ เท่านั้น 
เนื่องจากเป็นปีแรกท่ีใช้แผนกลยุทธ์นี้ จึงควรก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในครัง้ต่อไปด้วย   

 
- มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน
กองแผนงาน พ.ศ. 2557-2562 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
- มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ฯ 
กับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที ่11 ของ
มหาวิทยาลยัและปฏิญญากองแผนงาน 
- มีการด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความถึงบุคลากร
ภายในหน่วยงานได้รับทราบและด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ีกอง
แผนงาน  อีกทั้งยังมีการจัดท าแผนและตดิตาม
ประเมินผล แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปผี่านท่ีประชุมกองแผนงาน และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์กองแผนงาน 
- มีการตรวจสอบเอกสาร โดยเฉพาะการก าหนดตัว
บ่งช้ี (KPI) ให้ชัดเจน และเหมาะสมกับโครงการ 
 
- มีการติดตามประเมินผลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
โดยการติดตามเป็นรายโครงการ โดยเน้น
วัตถุประสงค์ การบรรลุหรือไม่บรรลุตัวบ่งช้ี และผล
การใช้จ่ายงบประมาณด าเนินโครงการ 
- มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 และด าเนินการติดตามตัวบ่งช้ีตามแผน
กลยุทธ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
- มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ พร้อมปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอที่ประชุมกองแผนงาน 

 นางสาวนิตย์ระด ี 
มาลัยทิพย ์
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การพัฒนาการประกันคุณภาพกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แผนการพัฒนา/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 2 
การบริหารและการ
จัดการ 
  

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ข้อสังเกต 
     แผนพัฒนาบุคลากร มีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิง
ประจักษ ์โดยมีความละเอียดในการนับปริมาณงานท่ีท า
เป็นรายชิ้นและนาท ีแต่พบว่ายังไม่มีตัวช้ีวัดของแผน ท า
ให้มองเห็นเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจน 
และท าให้ยากต่อการประเมินผลส าเร็จของแผน      
     ข้อ 6 หลักฐานรายงานการประชุมที่น ามาใช้ 2.1.6(1) 
เป็นการมอบบุคลากรให้ประเมินแผน และให้น าเข้า
ประชุมครั้งต่อไป ซึ่งยังไม่ใช่หลักฐานท่ีเห็นว่ามีการ
ประเมินผลส าเร็จของแผนที่มผีลการประเมินเรียบร้อย
แล้ว 
     ข้อ 7 วาระการประชุมตาม 2.1.7(1) ไม่พบผลการ
ประเมิน “ความส าเร็จของแผนพฒันาบุคลากร” ซึ่งมี
เพียงการรวบรวมการประเมินและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณา และไม่มมีติ
ของที่ประชุม  
     ในการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
ควรเริม่จากการก าหนด KPI ในแผนพัฒนาบุคลากร แล้ว
ประเมินผลความส าเร็จของ KPI แต่ละตัว แล้ววิเคราะห์ใน
ภาพรวมว่าบรรลุผลตาม KPI กี่ตัวและควรมีการวิเคราะห์
เพิ่มเตมิว่าแผนที่ตั้งไว้ท าให้บุคลากรไดร้ับการพัฒนาแล้ว
ท าให้สามารถท างานได้ดีขึ้นมากนอ้ยแค่ไหน ควรพัฒนา
เพิ่มเตมิด้านใด เหตุใดจึงไม่เป็นไปตามแผน เป็นต้น 
เพื่อท่ีจะได้น าไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรต่อไปได ้
 

 
 
  - กองแผนงานน ายุทธศาสตร์ที ่2 ของแผนกลยุทธ์ 
มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการและก าหนด
ตัวช้ีวัดให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาบุคลากร โดยมีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 (ปรับปรุง) 

นางสาวพรพัสนันท์   กลม
โนนไทย    และนางสาว
เฉลิมพร  ฉ่ าไกร 
 

  ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน 

  ข้อ 1 ยังไม่มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน มีเพียงการประเมิน
สมรรถนะโดยรองอธิการบดีฝ่ายแผน 
 

นางรุ้งทอง ไวทยกุล  และ
นางวรรณรัตน์  ครุธน้อย 
 

  ตัวบ่งชี้ที ่2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัการเรียนรู้   ไม่ได้ข้อ 5 เนื่องจากยังไมเ่ป็นแนวปฏิบัติที่ด ี
 

นส.ชิดชนก ตุ้มพ่วง  

  ตัวบ่งชี้ที ่2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   ข้อ 2 การวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยง ควรผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
 

นางพนิดา ควรหาเวช 
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การพัฒนาการประกันคุณภาพกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แผนการพัฒนา/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 3 
การเงินและ
งบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกต 
     กองแผนงานมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แต่ไมไ่ด้
ก าหนดตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพื่อสะท้อนถึง
แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ที่ส าคญัไมม่ีการท า 
SWOT  ทางด้านการเงิน 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีนโยบายทางการเงินในแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
  2. ควรมีการจัดท าตารางการวเิคราะห์ความ
สอดคล้องการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ 
  3. ควรมีการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให ้
ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจด้านต่างๆ 
ได้ทันกับสถานการณ ์
  4. ควรมีการวิเคราะหร์ายรับ-รายจ่าย ตาม
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตั้ง
ปีงบประมาณในปีต่อไป 
  5. ควรมีการวิเคราะห์และจดัท าแผน/มาตรการ
ควบคุม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  โดยเฉพาะรายการทีม่ีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งอาจสร้างปัญหาทางดา้นการเงินและ
งบประมาณของหน่วยงาน 
  6. ควรมีการรายงานสถานะทางการเงินและ
ติดตามผลการใช้จ่ายเงิน ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ ากอง โดยก าหนดกรอบระยะเวลา อาจเป็น 3 
เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน 

นางวรรณรัตน์  ครุฑน้อย 
นางสาวปชญารัตน์  แตง
อ่อน และนางสุนทรี  ตุง
คะสิริ  

องค์ประกอบท่ี 4 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

   1) จุดเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดี คือ มี
คณะกรรมการ QA ของกองแผนที่สมบูรณ์มากทีสุ่ด 
ทั้งในส่วนของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคล, มีคู่มือแนวปฏิบัติในการจดัเตรียมเอกสาร
ส าหรับการตรวจประเมิน 2557 ซึ่งควรน าไปสู่การ
ปฏิบัติได ้มีนโยบาย QA ที่ชัดเจน และมีปฏิทินการ
ประกันซึ่งควรเพิ่มก าหนดการประชุม
คณะกรรมการ QA ด้วย 
   

นางสาวปิ่นปินัทธ์        
ค าภู่  และนางสาวชิด
ชนก  ตุ้มพ่วง 
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การพัฒนาการประกันคุณภาพกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แผนการพัฒนา/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 
   2) จุดเด่น เป็นกองเดียวท่ีการประเมินแผนกลยุทธ์ 

แต่จะต้องน าผลการประกันฯ ไปปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลการพัฒนาทุกตวับ่งช้ีในแผนกล
ยุทธ์ เนื่องจากเป็นปีแรกท่ีใช้แผนกลยุทธ์นี ้จึงควร
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในครั้ง
ต่อไปด้วย 

 

องค์ประกอบท่ี 5 
ภารกิจหลัก 
  

5.1 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  
                                -ไมม่-ี 

 
            -ไม่ขอรับการประเมิน- 

 
นางสาววิภาภรณ์ อินทุยศ 

  5.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
 

 - ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับริการตาม
ภารกิจหลัก (แผนกลยุทธ์) ทีม่ิใช่เฉพาะโครงการใน
แผนปฏิบัติการเพื่อเป็นการพัฒนาภารกิจหลักให้
สามารถบรรลุเป้าหมาย แล้วน ามาวางแผนและ
ด าเนินการให้บริการสอดคล้องกับความต้องการ
นั้นๆ จากนั้นจึงน ามาประเมินผลการด าเนินการ
และมีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินการต่อไป 

นางรุ้งทอง  ไวทยกุล 
นางสาวนิตย์ระดี  มาลัย
ทิพย์ นางสาวปิ่นปินัทธ์ 
ค าภู่ และนายพีระพล  นก
เผือก 

  5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
                               -ไม่ม-ี 
 

  
                      -ไมม่-ี 

นางสาวปิ่นปินัทธ์ ค าภู่ 
และนายพีระพล  นกเผือก  

  5.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

  
  

 - ควรมีการก ากับตดิตามและประเมินผลการ
ปรับปรุงและจัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา และให้ข้อเสนอแนะน ามาเป็น
แนวทางในการก าหนดและปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไป 

นางสาวธาริณี  สิงหเดช 
และนายกิตติ์ธเนศ  สุรีย
พรศิริกุล  
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1.17 การปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินตรวจสอบ 
องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินป ี2557 เป้าหมายป ี2558 ข้อเสนอแนะจาก CAR 

ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาปรับปรุง 

ปี 2558 
คะแนน

ที่ได้ 
รายข้อที่ได้ คะแนน รายข้อ 

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

1.1 กระบวนการพัฒ
นาแผน 

5.00 1-7 5.00 1-8      1. จุดเด่น มีการใช้หลักการ 
7s ของ McKinsey วิเคราะห ์S
WOT เป็นค่าตัวเลขของ
สถานภาพ ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ ากอง
แผนฯ แล้ว 

     2. มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนกลยุทธ์ฯ กับ 
แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะ
ที ่11 ของมหาวิทยาลัย แต่ต้อง
ดูในแผนกลยุทธ์ของกองฯ (ส่วน
ที ่4) 
     3. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ฯ ไปสู่ทุกหน่วยงานย่อยภายใน 
ใช้รายงานการประชุมฯ ที่
เห็นชอบเล่มแผนฯ ยังไม่ชัดเจน 
และเว็บไซตเ์ป็นเพียงการ
ประชาสมัพันธ์ จึงควร
ด าเนินการอยา่งเป็นทางการ 
 
 
 
 
 
     4. รวม 6 โครงการ แต่
โครงการอบรมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู ้
ก าหนด KPI บุคลากรไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพ 100%  
     5. ควรน าเสนอหลักฐาน
การติดตามผลการด าเนินงาน  

   - ด าเนินการการทบทวน
แผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานกองแผนงาน 
พ.ศ. 2557-2562 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

 
   - ด าเนินการวเิคราะห์
ความสอดคล้องของแผนกล
ยุทธ์ฯ กับแผนพัฒนา
การศึกษาฯ ระยะที ่11 ของ
มหาวิทยาลยัและปฏิญญา
กองแผนงาน 
   - ด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อความถึงบุคลากรภายใน
หน่วยงานไดร้ับทราบและ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
กองแผนงาน  อีกทั้งยังมีการ
จัดท าแผนและตดิตาม
ประเมินผล แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปผี่าน
ที่ประชุมกองแผนงาน และ
เผยแพร่ข้อมลูผ่านทาง
เว็บไซต์กองแผนงาน 
   - ตรวจสอบเอกสาร 
โดยเฉพาะการก าหนดตัว
บ่งช้ี(KPI) ให้ชัดเจน และ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
   - ติดตามประเมินผลตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด โดย
การติดตามเป็นรายโครงการ  
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินป ี2557 เป้าหมายป ี2558 ข้อเสนอแนะจาก CAR 

ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาปรับปรุง 

ปี 2558 
คะแนน

ที่ได้ 
รายข้อที่ได้ คะแนน รายข้อ 

     ของแผนปฏิบัติการใหเ้น้นตาม 
ตัวบ่งช้ี และการบรรลหุรือไม ่
ไม่ใช่ด้านการใช้งบประมาณ
เท่านั้น 
     6. มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของแผนกล
ยุทธ์ 23 ก.ย 2557 แต่
บาง KPI ไมไ่ด้ประเมิน เช่น กล
ยุทธ์ 1.2.1 มีการจดัการข้อมลู
สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ KPI เชิงคุณภาพ 
ปี 2557 คือ 4งาน, กล
ยุทธ์ 1.3.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุน KPI เชิง
คุณภาพ คือ ระดับด,ี กล
ยุทธ์ 1.4 ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ KPI เชิงคุณภาพ ระดับ
ด ีเป็นต้น 
     7. ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า
มีการน าข้อเสนอแนะ... ไป
ปรับปรุงและพัฒนาแผน
ทั้ง 2 อย่างไร (ตามเกณฑ์ข้อ 8) 
เช่น บางรายงานการประชุมฯ มี
เพียง ก าหนดวันด าเนินการ
โครงการ หรือเห็นชอบเลม่แผน
ฯ เท่านั้น เนื่องจากเป็นปีแรกท่ี
ใช้แผนกลยุทธ์นี้ จึงควรก าหนด
แนวทางการปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ในครั้งต่อไปด้วย 

โดยเน้นวัตถุประสงค ์การ
บรรลหุรือไม่บรรลตุัวบ่งช้ี 
และผลการใช้จ่าย
งบประมาณด าเนินโครงการ 
   - ด าเนินการทบทวนแผน
กลยุทธ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และ
ติดตามตัวบ่งช้ีตามแผนกล
ยุทธ์ที่ก าหนด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ พร้อมปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
แล้วน าเสนอที่ประชุมกอง
แผนงาน 

2.การบริหารและการจัดการ  
 

  

2.1 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

4.00 1-5  5.00 1-7  ข้อสังเกต 
     แผนพัฒนาบุคลากร มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

   - มีจ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมอบรม/สัมมนา/
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินป ี2557 เป้าหมายป ี2558 ข้อเสนอแนะจาก CAR 

ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาปรับปรุง 

ปี 2558 
คะแนน

ที่ได้ 
รายข้อที่ได้ คะแนน รายข้อ 

     โดยมีความละเอียดในการนับ
ปริมาณงานท่ีท าเป็นรายชิ้นและ
นาที แต่พบว่ายังไม่มตีัวช้ีวัดของ
แผน ท าให้มองเห็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาบุคลากรยังไม่
ชัดเจน และท าให้ยากต่อการ
ประเมินผลส าเร็จของแผน 
     ข้อ 6 หลักฐานรายงานการ
ประชุมที่น ามาใช้ 2.1.6(1) เป็น
การมอบบุคลากรให้ประเมิน
แผน และให้น าเข้าประชุมครั้ง
ต่อไป ซึ่งยังไม่ใช่หลักฐานที่เห็น
ว่ามีการประเมินผลส าเร็จของ
แผนที่มีผลการประเมิน
เรียบร้อยแล้ว 
     ข้อ 7 วาระการประชุมตาม 
2.1.7(1)  ไม่พบผลการประเมิน 
“ความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร” ซึ่งมีเพียงการ
รวบรวมการประเมินและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พิจารณา และไม่มมีติของที่
ประชุม ในการประเมิน
ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุ
คลาการควรเริ่มจากการก าหนด 
KPI ในแผนพัฒนาบุคลากร แล้ว
ประเมินผลความส าเร็จของ KPI 
แต่ละตัว แล้ววิเคราะห์ใน
ภาพรวมว่าบรรลุผลตาม KPI กี่
ตัวและควรมีการวิเคราะห์
เพิ่มเตมิว่าแผนที่ตั้งไว้ท าให้
บุคลากรไดร้ับการพัฒนาแล้วท า
ให้สามารถท างานไดด้ีขึ้นมาก
น้อยแค่ไหน ควรพัฒนาเพิ่มเตมิ
ด้านใด เหตุใดจึงไม ่เป็นไปตาม 

จ านวน  16  คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินป ี2557 เป้าหมายป ี2558 ข้อเสนอแนะจาก CAR 

ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาปรับปรุง 

ปี 2558 
คะแนน

ที่ได้ 
รายข้อที่ได้ คะแนน รายข้อ 

     แผน เป็นต้น เพื่อท่ีจะได้น าไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ต่อไปได ้

 

2.2 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและ
ผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

4.00 2-6 4.00  1-6 ข้อ 1 ยังไม่มีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน มีเพียงการประเมิน
สมรรถนะโดยรองอธิการบดีฝ่าย
แผน  

   1. การประเมินตนเองใน
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน มีความคดิเห็น อยู่
ในระดับ มาก (x = 3.84) 
เมื่อพิจารณาตามด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ
ด้านคณะกรรมการประจ า
กองแผนงานได้ด าเนินการ
บริหารจดัการหน่วยงาน 
สอดคล้องกับธรรมาภิบาล 
10 ข้อ ( x 
=  3.94)  รองลงมา คือ 
ด้านการประชุม
คณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน ( x  = 3.90) และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือ  ด้านการ
ประเมินการปฏบิัติงานตาม
บทบาทอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน ( x = 3.71)   
2. บุคลากรกองแผนงานมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานของผู้อ านวยการ 
กองแผนงาน โดยใช้หลักธรร
มาภิบาล ด้านประสิทธิผล 
อยู่ในระดับ มาก  (x= 4.03) 
และบุคลากรกองแผนงานมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานของหัวหน้างาน
ภายในกองแผนงาน โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ใน 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินป ี2557 เป้าหมายป ี2558 ข้อเสนอแนะจาก CAR 

ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาปรับปรุง 

ปี 2558 
คะแนน

ที่ได้ 
รายข้อที่ได้ คะแนน รายข้อ 

      ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( x = 4.08)  

2.3 การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบนั
เรียนรู้ 

4.00 1-4  5.00  1-5 ไม่ได้ข้อ 5 เนื่องจากยังไม่เป็น
แนวปฏิบัติที่ด ี

   1. กองแผนงานได้มีจดั
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคณุภาพเพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดดี้านการ
ประกันคณุภาพกองแผนงาน  
   2. เผยแพรคู่่มือฯทาง
เว็บไซต์กองแผนงาน 

2.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

5.00 1-6     ข้อ 2 การวิเคราะห์และระบุ
ความเสีย่ง ควรผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ 

  1. การจัดท าโครงการ
บริหารความเสี่ยง 3 
โครงการ 
  2. ที่ประชุมคณะกรรมการ
ความเสีย่งกองแผนงาน ให้
ความเห็นชอบแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

3.การเงินและงบประมาณ     

3.1 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

3.00 2-3, 5-6  5.00  1-6 ข้อสังเกต 
    กองแผนงานมีแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน แต่ไมไ่ด้ก าหนด
ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน เพื่อสะท้อนถึง
แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของ
เงินท่ีต้องใช้ในการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ ที่ส าคัญไม่มี
การท า SWOT  ทางด้าน
การเงิน 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีนโยบายทางการเงิน
ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
  2. ควรมีการจัดท าตารางการ
วิเคราะหค์วามสอดคล้องการ
จัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ 
    

 
  1. มีการศึกษาระเบยีบ 
ข้อบังคับด้านการเงิน 
จัดสรรงบประมาณการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยการ
เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายแตล่ะ
ปีงบประมาณ มีมาตรการ
เร่งรัด ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณประจ าป ี  
  2.ระบบฐานข้อมูลทาง
การเงิน (ระบบ 3 มิต)ิ  
  3.จ านวนเงินงบประมาณ
แผ่นดินท่ีได้รับ ประจ าปี
งบประมาณ 2558   จ านวน
เงิน 1,674,300  บาท   
  4. จ านวนเงินงบประมาณ
รายได ้ประจ าปีงบประมาณ  
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินป ี2557 เป้าหมายป ี2558 ข้อเสนอแนะจาก CAR 

ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาปรับปรุง 

ปี 2558 
คะแนน

ที่ได้ 
รายข้อที่ได้ คะแนน รายข้อ 

 3. ควรมีการวิเคราะห์งบการเงิน
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้
ในการตัดสินใจด้านตา่งๆ ได้ทัน
กับสถานการณ ์
  4. ควรมีการวิเคราะหร์ายรับ -
รายจ่าย ตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตั้งปีงบประมาณในปีต่อไป 
  5. ควรมีการวิเคราะห์และ
จัดท าแผน/มาตรการควบคุม 
และประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  โดยเฉพาะรายการ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจ
สร้างปัญหาทางด้านการเงินและ
งบประมาณของหน่วยงาน 
  6. ควรมีการรายงานสถานะ
ทางการเงินและตดิตามผลการ
ใช้จ่ายเงิน ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ ากอง โดย
ก าหนดกรอบระยะเวลา อาจ
เป็น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 
เดือน 

2558 จ านวนเงิน 
2,884,560 บาท  
 5. ร้อยละของผลการ
เบิกจ่าย   

 - งบประมาณแผ่นดิน 100 
%    

 

 - งบประมาณรายได ้มีการ
ปรับงบประมาณทีไ่ด้รบัการ
จัดสรร โดยให้หน่วยงาน
เบิกจ่ายเพียงงบบุคลากร 
เท่านั้น       

4.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

4.1 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
ภายใน 

4.00 1-3, 5-7  5.00 1-8    1) จุดเด่น และเป็นแบบอย่าง
ที่ด ีคือ มีคณะกรรมการ QA 
ของกองแผนที่สมบูรณม์ากที่สดุ 
ทั้งในส่วนของหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล, มี
คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดเตรียม
เอกสารส าหรับการตรวจ
ประเมิน 2557 ซึ่งควรน าไปสู่
การปฏิบัตไิด ้มีนโยบาย QA ที่
ชัดเจน และมีปฏิทินการประกัน
ซึ่งควรเพิ่มก าหนดการประชุม
คณะ กก.QA ด้วย 

  -  กองแผนงานได้จัด
โครงการ/กิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยการ
น าผู้ปฏิบตัิงานจริง (ผู้มี
ประสบการณ์ตรง tacit 
knowledge) ในแต่ละ
ประเด็นความรูม้า
แลกเปลีย่นภายในกลุ่ม เพื่อ
หาแนวปฏิบัติที่ด ี(Best 
Practice) ในการจัดท าคู่มือ
การประกันคณุภาพภายใน
ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน  
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินป ี2557 เป้าหมายป ี2558 ข้อเสนอแนะจาก CAR 

ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาปรับปรุง 

ปี 2558 
คะแนน

ที่ได้ 
รายข้อที่ได้ คะแนน รายข้อ 

 2) จุดเด่น เป็นกองเดียวท่ีการ
ประเมินแผนกลยุทธ์ แต่จะต้อง
น าผลการประกันฯ ไปปรับปรุง
การท างาน และส่งผลการ
พัฒนาทุกตัวบ่งช้ีในแผนกลยุทธ์ 
เนื่องจากเป็นปีแรกท่ีใช้แผนกล
ยุทธ์นี ้จึงควรก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ใน
ครั้งต่อไปด้วย 

ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของบุคลากร
กองแผนงาน พร้อมท้ัง
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกอง
แผนงานและมีการส ารวจผล
การประเมินความพึงพอใจ
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
86.75 
  - กองแผนงานมีการ
ด าเนินงานตามระบบและ
กลไกประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยัโดย
คณะกรรมการนโยบาย
ประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยันเรศวร และ
กองแผนงานใช้กลไกในการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ ากองเพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานของกองฯ 
โดยยดึหลักคูม่ือการประกัน
คุณภาพภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลยั
นเรศวร พ.ศ. 2556 (ฉบับ
ปรังปรุง พ.ศ.2558)  มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพภายในกองแผนงาน 
และได้มีการจัดท าคูม่ือการ
จัดท าการประกันคณุภาพ
ภายใน กองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยันเรศวร    
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินป ี2557 เป้าหมายป ี2558 ข้อเสนอแนะจาก CAR 

ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาปรับปรุง 

ปี 2558 
คะแนน

ที่ได้ 
รายข้อที่ได้ คะแนน รายข้อ 

  - จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในทุกไตรมาส 
ติดตามผลการด าเนินการ
ด้านการประกันคณุภาพ 
  - กองแผนงาน ได้ยึด
แนวนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยมีการจดัท า
นโยบายการประกันคุณภาพ
ของกองแผนงานเอง  เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานจัดท า และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ เพื่อเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อน
งานด้านประกันคณุภาพ 
โดยมผีู้อ านวยการกอง
แผนงานเป็นประธานเพื่อ
ควบคุมดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน และมอบหมาย
ให้หัวหน้างาน รวมทั้ง
ก าหนดผูร้ับผดิชอบ และมี
การจัดโครงการประกัน
คุณภาพภายในของกอง
แผนงาน เป็นประจ าทุกป ี
กองแผนงาน มีการ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การควบคมุ
ติดตามการด าเนินงานและ
ประเมินคุณภาพ โดย
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบประกันคณุภาพ 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินป ี2557 เป้าหมายป ี2558 ข้อเสนอแนะจาก CAR 

ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาปรับปรุง 

ปี 2558 
คะแนน

ที่ได้ 
รายข้อที่ได้ คะแนน รายข้อ 

  ของกองแผนงานเป็นผู้
รวบรวม ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพ 2) มีการ
จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็น
รายงานประเมินคณุภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานและจดัส่ง
กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามก าหนดเวลา 
3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลยัภายหลังจาก
การประเมิน SAR 2557 มี
การน าข้อเสนอแนะมาจัดท า
แผนการพัฒนาคณุภาพ 
เสนอผู้อ านวยการเพื่อ
พิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ และก าหนด
แนวทางในการด าเนินการ 
เพื่อจัดส่งให้มหาวิทยาลัย
ต่อไป 

5.ภารกิจหลัก     

5.1 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 1-5  ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

   
 

5.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ให้บริการทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

1.00 1   5.00  1-5 -  ควรมีการส ารวจความต้องการ
ของผู้รับริการตามภารกิจหลัก 
(แผนกลยุทธ์) ท่ีมิใช่เฉพาะ
โครงการในแผนปฏิบัติการเพื่อเป็น
การพัฒนาภารกิจหลักให้สามารถ 

  - กองแผนงานได้ท าการ
ส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการกองแผนงานหรือ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
เพื่อน าข้อเสนอแนะมาจัดท า 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินป ี2557 เป้าหมายป ี2558 ข้อเสนอแนะจาก CAR 

ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาปรับปรุง 

ปี 2558 
คะแนน

ที่ได้ 
รายข้อที่ได้ คะแนน รายข้อ 

     บรรลเุป้าหมาย แล้วน ามา
วางแผนและด าเนินการ
ให้บริการสอดคล้องกับความ
ต้องการนั้นๆ จากนั้นจึงน ามา
ประเมินผลการด าเนินการและมี
การน าข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินมาปรบัปรุงการ
ด าเนินการต่อไป 

แผนกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสอดคล้องกับ
พันธกิจของกองแผนงาน ผล
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองแผนงานฯ 
ปีงบประมาณ 2557 คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.74  
  - กองแผนงานมีการ
ประชุมกองแผนงาน เรื่อง
การวางแผนและจัดท า
โครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการโดยน า
ข้อเสนอแนะมาปรับ
แผนพัฒนาบุคลากร  ควรมี
การส่งเสริมบคุลากรให้เข้า
รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
และควรมีการศึกษาดูงานท่ี
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีรูปแบบการ
ท างานลักษณะเดียวกัน  
และจัดท าแกไ้ขปรับปรุง
คู่มือการปฏิบตัิงานกอง
แผนงาน เพื่อลดขั้นตอน
ระยะเวลาในการท างาน  ให้
เกิดผลและประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนโดยจดัท า Flow 
chart การท างานโดยใส่
ระยะเวลาการท างานท่ี
ชัดเจน มีผูเ้ข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100 
  - กองแผนงานได้มีการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองแผนงาน 
ปีงบประมาณ 2558 และน า 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินป ี2557 เป้าหมายป ี2558 ข้อเสนอแนะจาก CAR 

ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาปรับปรุง 

ปี 2558 
คะแนน

ที่ได้ 
รายข้อที่ได้ คะแนน รายข้อ 

      ผลประเมินมาเปรียบเทยีบ
กับผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการกอง
แผนงาน ปีงบประมาณ 
2557 และผลส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการกอง
แผนงานฯ ปีงบประมาณ 
2557 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.90 

5.3 ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

3.74 - 3.90 - -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

5.4 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

4.00 1-4  5.00  1-5  - ควรมีการก ากับตดิตามและ
ประเมินผลการปรับปรุงและ
จัดท ารายงานผลการปรับปรุง
เสนอต่อผูบ้ังคับบัญชา และให้
ข้อเสนอแนะน ามาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดและปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป 

  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100 กอง
แผนงาน ได้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบตัิงานและ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
Bar Chart การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองแผนงาน  

      และซึ่งก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากร มี
การทบทวนและปรับแก้ไข
ภาระหน้าที ่กระบวนการ
ท างาน โดยผ่านท่ีประชุม
กองแผนงาน 
  - กองแผนงานได้มีการ
รายงานผลภาระงานและ
การปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้
ผู้อ านวยการกองแผนงาน
พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อน าเสนอที่
ประชุมภายในกองแผนงาน
และพิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงาน เพื่อวางแผนใน
การปฏิบัติงานในปีต่อไป  
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1.18 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ 
 
 

1.  ..........................................................................  ประธานกรรมการ 
        (รองศาสตราจารย์  ดร.เทียมจันทร์  พาณิชย์ผลินไชย) 
 

2.  ..........................................................................  กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุดสรวง   ยุทธนา) 
 

3.  ..........................................................................  กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์   สถาปนศิริ) 
 

4.  ..........................................................................  กรรมการ 
        (เภสชักรหญิงกนกวรรณ    แพรขาว) 
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บทที่ 2 ส่วนส าคญั 
 

 
  ผลการประเมิน 

คุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน 
 

 
  องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  องค์ประกอบที่ 2  การบริหารและการจัดการ 
  องค์ประกอบที่ 3  การเงินและงบประมาณ 
  องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการประเมนิคุณภาพ 
  องค์ประกอบที่ 5  ภารกิจหลัก  
 
 
 
 
 
 

 
  
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR)                            กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบด ี
ประจ าปงีบประมาณ 2558                                                                                                    มหาวิทยาลัยนเรศวร    31 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 6 หรือ 

7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 8 ข้อ 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของ มหาวิทยาลัย และ
ปฏิญญาของหน่วยงาน โดยการมสี่วน
ร่วมของบุคลากร หน่วยงาน และได้รับ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน  

กองแผนงานได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าป ี
พ.ศ.2557-2562 ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และ
ปฏิญญาของกองแผนงาน โดยผ่านการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรกองแผนงาน 
และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ 
กองแผนงาน อีกทั้งยังได้มีการจัด
ประชุมการมีส่วนร่วมของบุคลากรกอง
แผนงานเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ ์
แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2557-2562 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ฯ  

1.1.1(1) แผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557-2562 (เดมิ) 
1.1.1(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน  
1.1.1(4) ปฏิญญากองแผนงาน 
1.1.1(5) รายงานการประชุมกอง
แผนงาน เรื่องขอความเห็นชอบการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ  (ครั้งท่ี 3 หน้า 
4 วาระ 4.4) 
1.1.1(6) แผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557-2562 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 (ฉบับ
ทบทวน) 
1.1.1(7) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 (หน้าท่ี 
30-32 : ยุทธศาสตร์ที ่4) 

 
  

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/(&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3626;&#3617;&#3610;&#3641;&#3619;&#3603;&#3660;)&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609; 2557-2562.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/(&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3626;&#3617;&#3610;&#3641;&#3619;&#3603;&#3660;)&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609; 2557-2562.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/(&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3626;&#3617;&#3610;&#3641;&#3619;&#3603;&#3660;)&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609; 2557-2562.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/1.1.1-4&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;_&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660; 2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/1.1.1-4&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;_&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660; 2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/1.1.1&#3611;&#3599;&#3636;&#3597;&#3597;&#3634;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/plan11.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/plan11.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/plan11.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/plan11.pdf
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  2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของ 
หน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานย่อย
ภายใน  

กองแผนงาน มีการประชุมถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ฯ ในที่ประชุมภายในกอง
แผนงาน ทบทวนแผนกลยุทธ์ของกอง
แผนงาน เพื่อให้บุคลากรไดเ้ข้าใจถึง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์กองแผนงาน และมีการ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ อย่างชัดเจน และ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ที่ก าหนด 
พร้อมแจกเลม่แผนกลยุทธ์กอง
แผนงานให้กับบุคลากรกองแผนงาน
ตามโครงสรา้งหน่วยงานละ 1 เล่ม 
และให้ดาวนโ์หลดแผนกลยุทธ์ฯ  ผ่าน
เว็บไซต์กองแผนงาน  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน  

1.1.2(1) รายงานการประชุมกอง
แผนงาน เรื่อง ขอความเห็นชอบการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ กองแผนงาน 
(ครั้งท่ี 3 หน้า 3 วาระ 4.4)   
1.1.2(2) เผยแพร่ทางเว็บไซต์กอง
แผนงาน 

  3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบตาม พันธ
กิจของหน่วยงาน  

กองแผนงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี2558 
เพื่อด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าป ี2558 ครบทุก
พันธกิจ พร้อมท้ังก าหนดตัวช้ีวัด
ส าหรับการตดิตามผลการด าเนินงาน   

1.1.3(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าและติดตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ีของกองแผนงาน 

1.1.3(5) รายงานการประชุมกอง
แผนงาน เรื่อง การพิจารณาการจดัท า
และตดิตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2558 กองแผนงาน (ครั้งท่ี 1 หน้า 3 
วาระ 4.4 ) 

1.1.3(6) รายงานการประชุมกอง
แผนงาน เรื่อง การพิจารณาการจดัท า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2558 (ครั้งท่ี 3 หน้า 3 วาระที ่3.1) 

1.1.3(4) แผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานกองแผนงาน  พ.ศ.2557-
2562  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 (ฉบับทบทวน) 

1.1.3(2) แผนปฏิบัติการประจ าป ีกอง
แผนงาน ประจ าปี 2558  

1.1.3(3) แผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานกองแผนงาน พ.ศ.2557-
2562 (เดิม) 

http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.plan.nu.ac.th/2012/SAR-DivisionPlanning.html
http://www.plan.nu.ac.th/2012/SAR-DivisionPlanning.html
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/1.1.3-4&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;_&#3605;&#3636;&#3604;&#3605;&#3634;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/1.1.3-4&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;_&#3605;&#3636;&#3604;&#3605;&#3634;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/1.1.3-4&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;_&#3605;&#3636;&#3604;&#3605;&#3634;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3585;&#3629;&#3591;&#3631; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1 58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3585;&#3629;&#3591;&#3631; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1 58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3585;&#3629;&#3591;&#3631; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1 58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3585;&#3629;&#3591;&#3631; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1 58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3585;&#3629;&#3591;&#3631; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1 58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/(&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3626;&#3617;&#3610;&#3641;&#3619;&#3603;&#3660;)&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609; 2557-2562.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/(&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3626;&#3617;&#3610;&#3641;&#3619;&#3603;&#3660;)&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609; 2557-2562.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/(&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3626;&#3617;&#3610;&#3641;&#3619;&#3603;&#3660;)&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609; 2557-2562.pdf
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  4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิัติ
การประจ าป ีและค่าเป้าหมายของ แต่
ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี 

กองแผนงานมีการจัดท าแผนกลยทุธ์ฯ 
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี2558 
โดยก าหนดตัวช้ีวัด เป้าหมาย ของแต่
ละตัวช้ีวัดที่จะวัดความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม ของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ฯ และแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ี2558  

1.1.4(1) แผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานกองแผนงาน พ.ศ.2557-
2562  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 (ฉบับทบทวน) 
1.1.4(2) แผนปฏิบัติการประจ าป ีกอง
แผนงาน ประจ าป ี2558 
1.1.4(3) รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงาน กองแผนงาน พ.ศ.2557-
2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
1.1.4(4) รายงานสรุปความส าเรจ็ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

  5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีครบตามพันธกิจของ
หน่วยงาน  

กองแผนงานมีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธ
กิจของหน่วยงาน  

1.1.5(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าและติดตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ีของกองแผนงาน 

1.1.5(2) แผนปฏิบัติการประจ าป ีกอง
แผนงาน ประจ าป ี2558 

1.1.5(3) ขออนุมัติด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี2558  

  6 มีการตดิตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าป ีอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ่ 
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณา  

กองแผนงานมีการตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติ
การประจ าป ีปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงานเพ่ือพิจารณา ได้แก่ การ
รายงานผลการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2558 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน  

1.1.6(1) สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
กองแผนงาน ประจ าป ี2558 รอบ 6 
เดือน 
1.1.6(2) สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
กองแผนงาน ประจ าป ี2558 รอบ 12 
เดือน 
1.1.6(3) รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ีกอง
แผนงาน ประจ าป ี2558  
1.1.6 (4) รายงานผลการประชุมกอง
แผนงาน เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
2558 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต ่1 ตุลาคม 
2556 - 31 มีนาคม 2558) ครั้งท่ี 
6/2558 หน้า 3 วาระ 4.1 
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1.1.6(5) รายงานการประชุมกอง
แผนงาน เรื่อง รายงานผลการติดตาม
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี2558 รอบ 12 เดือน(ตั้งแต ่
1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558 
(ครั้งท่ี 9/2558 หน้า 3 วาระ 4.1) 

  7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานผลต่อ คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา  

กองแผนงานมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
ปีละ 1 ครั้ง และน าเสนอรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน
เพื่อพิจารณา  เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อไป  

1.1.7(1) รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 กองแผนงาน    

1.1.7(2) รายงานการประชุมกอง
แผนงาน เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าป ี2557-2562 กอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2558  (ครั้งท่ี 9/2558 หน้า 3  วาระ 
4.2)  

  8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเหน็ 
และข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน ไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี 

กองแผนงานได้มีการน าผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน
ฯ ไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ีงบประมาณ 
2559 ให้ครบทุกยุทธศาสตร์ตาม
ข้อเสนอแนะ โดยเพิ่มโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ไว้ในแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ีจ านวน 2 โครงการ และจัด
ให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ กอง
แผนงานในปีงบประมาณ 2559 เพื่อ
ทบทวนตัวช้ีวัด และแผนกลยุทธ์ 
แผนการด าเนินงานฯ  
 
 

1.1.8(1) รายงานการประชุมกอง
แผนงาน เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 (ครั้งท่ี 1 หน้า 
3 วาระ 4.2) 

1.1.8(2) แผนปฏิบัติการประจ าป ีกอง
แผนงาน ประจ าป ี2558 

1.1.8(3)  รายงานการประชุมกอง
แผนงาน เรื่อง รายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในกองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2557 (ครั้งท่ี 2 หน้า 2 
วาระ 1.2.1   
1.1.8(4) รายงานสรุปโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี2559 
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http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 2-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 2-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 2-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3649;&#3612;&#3609;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3611;&#3637; 2559.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3649;&#3612;&#3609;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3611;&#3637; 2559.pdf
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 8 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 8 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) 
ปัจจัยภายนอก 

ข้อจ ากัด (Threats) โอกาส (Opportunities) 
1. ผู้บริหารให้การสนบัสนุนบุคลากรสายบริการน้อย ท าให้
ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน   
2. หน่วยงานผู้รับผดิชอบข้อมูลส่วนกลางขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
3. หน่วยงานภายนอกขอข้อมูลในระยะเวลาที่จ ากัด และมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มในการขอบ่อยครั้ง 
 

1. มีเทคโนโลยีที่ทันสมยั ตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 

ปัจจัยภายใน 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
1. ขาดการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย   
2. มีนโยบายการก าหนดอัตราก าลงัตามโครงสร้างกอง
แผนงาน 
 

1. กองแผนงานเป็นแหล่งรวมข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารที่
ส าคัญของมหาวิทยาลัย  
2. ผู้บริหารและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัสามารถน าข้อมลู
สารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารได ้
3. บุคลากรกองแผนงานมีความพร้อมรองรับในการปฏิบัติหนา้ที่
หลากหลายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
4. บุคลากรกองแผนงานมมีนุษยสมัพันธ์ในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี 
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หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

 
 - ควรมีการทบทวนยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ที่สามารถสะท้อนการด าเนินของกองเพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 1 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 หรือ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ ์โดยมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตามเป้าหมายขององค์การ  

     กองแผนงานได้จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ซ่ึงเป็นการวางแผนล่วงหน้า 3 ปี 
(พ.ศ.2557-2559) ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้บุคลากร
มีความรู้ความสามารถทักษะท่ีดี และเข้าใจ
วิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
แนวคิดกฎเกณฑ์ มีทัศนคติท่ีดี เพื่อเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังการส่งเสริม
เรื่องขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร กองแผนงาน
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากร จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน
กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2562 และมีมาตรการในการด าเนินการเรื่อง
ต่างๆ เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบในเชิงรุกตาม
ศักยภาพของตนเอง และตามความต้องการของ
หน่วยงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
กองแผนงานขึ้น โดยมีการทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี พ.ศ.2557-2559 เพิ่มเติม 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยผ่านความ
เห็นชอบของท่ีประชุมกองแผนงาน  

2.1.1(1) แผนพัฒนาบุคลากร
กองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2559 (เดิม) 

2.1.1(2) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ของกองแผนงาน 

2.1.1(3) รายงานการประชุม
กองแผนงาน เรื่อง การขอความ
เห็นชอบการทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2559  (ครั้ง
ที ่2/2558 หน้า 8-9 วาระเพื่อ
พิจารณา ที ่4.5) 

2.1.1(4) แผนพัฒนาบุคลากร
กองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2559 (ฉบับ
ปรับปรุง) 

องค์ประกอบที่ 2 
การบริหารและการจัดการ 

http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/(&#3648;&#3585;&#3656;&#3634;)&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/(&#3648;&#3585;&#3656;&#3634;)&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/(&#3648;&#3585;&#3656;&#3634;)&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/2.1&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/2.1&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/2.1&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 2-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 2-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 2-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 2-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 2-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 2-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 2-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/koy-&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59(&#3593;&#3610;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;)final.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/koy-&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59(&#3593;&#3610;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;)final.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/koy-&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59(&#3593;&#3610;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;)final.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/koy-&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59(&#3593;&#3610;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;)final.pdf
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  2 มีการพัฒนาบุคลากรให้ท างานเกดิผลส าเร็จ
ตามผลสมัฤทธ์ิของงานสู่เป้าหมายของ
องค์กรและด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรที่ก าหนด  

กองแผนงานมีการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง ภายใต้แผนพัฒนา
บุคลากรของกองแผนงาน โดยมีการส ารวจ
ความต้องการในการฝึกอบรม ของบุคลากร
กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ได้ท าการจัดเก็บข้อมลูแล้วน าข้อมลูที่ได้
รับมาวิเคราะห์พร้อมจัดท าแผนด้านการ
ฝึกอบรม โดยมีการส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมกับหน่วยงานภายนอกในโครงการ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง และน าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด
ให้กับองค์กร โดยรายงานในที่ประชุมภายใน
กองแผนงานเพ่ือรับทราบ  

2.1.2(1) แผนพัฒนาบุคลากร
กองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2559 (ฉบับ
ปรับปรุง) (หน้า 35)   
2.1.2(2) แบบส ารวจความ
ต้องการในการฝึกอบรม ของ
บุคลากรกองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2558 
2.1.2(3) สรุปผลการส ารวจ
ความต้องการในการฝึกอบรม
ของบุคลากรกอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2558  
2.1.2(4) การติดตามผลการน า
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน 
หรือเข้ารับการฝึกอบรม 
2.1.2(5) รายงานการประชุม
กองแผนงาน เรื่อง  รายงานผล
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/
ศึกษา/ดูงาน เพื่อ
รับทราบ  (ครั้งท่ี 4/2558 หน้า 
2 วาระ เพื่อทราบ ข้อ 1.2.2) 

  3 มีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่สรา้งขวัญ
และก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานมุ่งสู่
ผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายขององค์กร  

กองแผนงานได้มีการก าหนดนโยบายหรือ
กิจกรรมทีส่ร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 
เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร เช่น 
โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ีจัดกิจกรรม
วันปีใหม ่ประเพณีสงกรานต ์การเข้าร่วม
การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง กิจกรรม 
Monthly party birthday เป็นตน้ การ
ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรม เป็นการ
เสรมิสร้างความสามัคค ีความ
สนุกสนาน  สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานท้ังสิ้น  ถ้าบุคคลมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานด ี ย่อมสง่ผลต่อ
ผลผลติ ความส าเร็จประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน  
 

2.1.3(1) โครงการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2558 
2.1.3(2) รายงานสรุปผล
โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ี
2558 
2.1.3(3) ภาพกิจกรรมการ
ต่างๆ (วันปีใหม/่ วันสงกรานต/์ 
วันลอยกระทง/ Monthly 
party birthday) 

http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/koy-&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59(&#3593;&#3610;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;)final.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/koy-&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59(&#3593;&#3610;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;)final.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/koy-&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59(&#3593;&#3610;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;)final.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/koy-&#3649;&#3612;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;57-59(&#3593;&#3610;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;)final.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3649;&#3610;&#3610;&#3626;&#3635;&#3619;&#3623;&#3592;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3605;&#3657;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3649;&#3610;&#3610;&#3626;&#3635;&#3619;&#3623;&#3592;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3605;&#3657;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3649;&#3610;&#3610;&#3626;&#3635;&#3619;&#3623;&#3592;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3605;&#3657;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3649;&#3610;&#3610;&#3626;&#3635;&#3619;&#3623;&#3592;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3605;&#3657;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3635;&#3619;&#3623;&#3592;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3605;&#3657;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3586;&#3629;&#3591;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3635;&#3619;&#3623;&#3592;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3605;&#3657;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3586;&#3629;&#3591;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3635;&#3619;&#3623;&#3592;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3605;&#3657;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3586;&#3629;&#3591;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3635;&#3619;&#3623;&#3592;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3605;&#3657;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3586;&#3629;&#3591;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3635;&#3619;&#3623;&#3592;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3605;&#3657;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3586;&#3629;&#3591;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/1-15.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/1-15.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/1-15.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/1-15.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 4-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 4-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 4-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 4-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 4-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 4-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.1/&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;58.pdf
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  4 มีระบบการตดิตามให้บคุลากรน าความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงานตาม
เป้าหมายขององค์กร  

กองแผนงานมีแนวทางหรือวิธีการติดตาม 
ประเมินผลการอบรมหรือการพัฒนาของ
บุคลากร โดยมีข้อปฏิบัติหลังจากที่บุคลากร
ได้ท าการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ดู
งาน  บุคลากรต้องจัดท ารายงานการติดตาม
ผลการน าความรู้ที่ไดจ้าการเข้าร่วมประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน สรุปผลการเข้าร่วม
อบรมในประเด็นความรู้ที่ได้รับและประเด็น
การน าความรู/้ทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
มาถ่ายทอดความรู้ให้ที่ประชุมภายในกอง
แผนงาน ไดร้ับทราบร่วมกัน  รวมทั้ง
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซตข์องกอง
แผนงาน    

2.1.4(1) รายงานการประชุม
ภายในกองแผนงานเรื่อง 
รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/
สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน  เพื่อ
ทราบ (ครั้งท่ี 4/2558 หน้า 2 
วาระ เพื่อทราบ ข้อ  1.2.2) 

2.1.4(2) แบบติดตามประเมิน
ติดตามผลการน าความรู้ทีไ่ด้
จากการเข้าร่วมประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน หรือเข้ารับ
การฝึกอบรม 

2.1.4(3) รายงานการประเมิน
ติดตามผลการน าความรู้ทีไ่ด้
จากการเข้าร่วมประชุม/
สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน หรือเข้า
รับการฝึกอบรม 

  5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบคุลากร 
และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏบิัติ  

กองแผนงานได้ส่งเสรมิให้บุคลากรได้ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
นเรศวร (โดยยึดหลักคูม่ือว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.2553) โดยส่งเสรมิให้บุคลากร
กองแผนงานเข้าร่วมอบรมโครงการ 
"คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณกับการ
ท างานอย่างมีความสุข"  และให้บคุลากร
กองแผนงานได้ถือปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 
โดยแจกคูม่ือการปฏบิัติตามจรรยาบรรณ
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร  และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน เพื่อให้
บุคลากรได้ประพฤติปฏิบัต ิเป็นผูม้ีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีใหม้ี
ประสิทธิภาพ  และได้ท าแบบประเมิน
ตนเองในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของ
บุคลากรกองแผนงาน เพื่อให้ทราบผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรกอง
แผนงาน  

2.1.5(1) รายงานการประชุม
กองแผนงาน เรื่องการให้ความรู้
แก่บุคลากรเกี่ยวกับคณุธรรม 
จริยธรรมและการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณ ของบุคลากร
มหาวิทยาลยันเรศวร ให้
บุคลากรกองแผนงานถือปฏิบตัิ
ตาม เพื่อทราบ (ครั้งท่ี 7 หน้า 
2 วาระ 1.2.1) 
2.1.5(2)  บุคลากรเข้าร่วม
อบรมโครงการ "คุณธรรม 
จริยธรรมจรรยาบรรณกับการ
ท างานอย่างมีความสุข" 
2.1.5(3)  คู่มือการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
2.1.5(4)  แบบสอบถาม
ประเมินตนเองในการปฏบิัติ
ตามจรรยาบรรณของบุคลากร
กองแผนงาน 
2.1.5(5)  สรุปแบบประเมิน
ตนเองในการปฏิบัตติาม
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จรรยาบรรณของบุคลากร กอง
แผนงาน ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยันเรศวร 

  6 มีการประเมินผลความส าเรจ็ของ
แผนพัฒนาบุคลากร  

กองแผนงานมีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2557-2559 
(ปรับปรุง) บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม ่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาบุคลากร และรายงานต่อท่ี
ประชุมภายในกองแผนงาน เพื่อพิจารณา
ต่อไป  

2.1.6(1) รายงานผลการ
ประเมินแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
2.1.6(2) รายงานการประชุม
กองแผนงาน การพิจารณา 
รายงานผลการประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าป ี
พ.ศ.2558 (ครั้งท่ี 9 หน้า 4-7
วาระ 5.2)  

  7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือ
ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร  

กองแผนงานได้มีการประเมินแผนพัฒนา
บุคลากร และน าผลการประเมินรายงานผล
ต่อที่ประชุมภายในกองแผนงาน เพื่อน าผล
ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารการพัฒนา
บุคลากรของกองแผนงานต่อไป   

2.1.6(1) รายงานผลการ
ประเมินแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 
2.1.6(2) รายงานการประชุม
กองแผนงาน น าข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
(ครั้งท่ี 9 หน้า 4 - 7 วาระ 5.2) 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 5 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) 
ปัจจัยภายนอก 

ข้อจ ากัด (Threats) โอกาส (Opportunities) 
- มหาวิทยาลัยมีงบประมาณจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร
การพัฒนาบุคลากร 

- กองแผนงานมีเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เข้มแข็ง
เหมาะส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมถึงการฝึกอบรม 
สัมมนาเครือข่ายกองแผนงาน 

ปัจจัยภายใน 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
- แผนพัฒนาบุคลากรยังขาดการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
บุคลากรภายในกองแผนงานรับทราบได้อย่างท่ัวถึง 

- กองแผนงานมีแผนและนโยบายที่ ชัดเจนในการพัฒนา
บุคลากร โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม  อบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง 

 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

  
 ควรทบทวนและก ากับติดตามการพัฒนาบุคลากรตามแผนอย่างสม่ าเสมอ และอาจเพิ่มเติมการส ารวจ
ความไม่พึงพอใจของบุคลากรในกองด้วย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 หรือ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด
ล่วงหน้า  

กองแผนงาน ได้ท าการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ ากองแผนงาน  เพื่อ
เสนอแนะในการจัดท าแผนกลยุทธ ์
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนากอง
แผนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลยั รวมทั้งก ากับดูแลบรหิาร
จัดการภารกิจท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
และมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจ ากองแผนงาน ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด   

2.2.1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน 
2.2.1(2) แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน 
2.2.1(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองแผนงาน 
การจัดท าแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงานและแบบประเมินการ
บริหารงาน (ครั้งท่ี 4 หน้า 13 
วาระ 4.2) 

  2 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบตัิงานและพัฒนา
หน่วยงาน  

กองแผนงานมีการจัดท าแผนกลยทุธ์ฯ กอง
แผนงาน โดยผู้อ านวยกองแผนงาน ได้แสดง
วิสัยทัศน์ในการบรหิารงานและถ่ายทอดทิศ
ทางการด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยให้กับบุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานกองแผนงาน  ผ่านทางการ
ประชุมภายในกองแผนงาน โดยน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างานท่ีดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้อ านวยการกอง
แผนงาน มีการบริหารจดัการองคก์ร  มีการ
บริหารงานท่ีด ีมีการก าหนดนโยบายต่างๆ

2.2.2(1) วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 
2.2.2(2) ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 
(NUIS) 
2.2.2(3) ระบบบัญชีสามมติ ิ
2.2.2(4) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
2.2.2(5) ระบบลาออนไลน ์
2.2.2(6) นโยบายการบริหาร
ของกองแผนงาน 
2.2.2(7) รายงานการประชุม
กองแผนงาน เรื่อง การทบทวน
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ไปสูผู่้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปเปน็แนว
ปฏิบัติต่อไป  

แผนกลยุทธ์ฯ/แผนปฏิบัติการ
ประจ าป/ี (ครั้งท่ี 3 หน้า 3 ,4 
วาระที ่3.1, 4.4) 
2.2.2(7) เอกสาร 1 การ
ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร 
(ครั้งท่ี 2 หน้า 8 - 9 วาระที ่
4.5) 
2.2.2(8) แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (ครั้งท่ี 3  หน้า 3 วาระ 
4.1)  
2.2.2(9) แผนประกันคณุภาพ 
(การประชุมครั้งท่ี 1 วาระที ่
4.1 ) 
2.2.2(10) แผนบริหารความ
เสี่ยง (ครั้งที ่3 หน้า 2 วาระที ่
1.2.2) 
2.2.2(11) แผน KM เพื่อ
รับทราบ   (ครั้งท่ี 7  หน้า 
3  วาระ 4.1 ) 

  3 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานสู่
ผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  

ผู้อ านวยการกองแผนงาน มีการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดย
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกอง
แผนงาน โดยในท่ีประชุมมีผู้อ านวยการกอง
แผนงานเป็นประธาน เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานท่ีไดร้ับมอบหมายรวมทั้งการ
ถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารของ
มหาวิทยาลยัให้กับคณะกรรมการประจ า
กองแผนงาน เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรภายในกองแผนงานให้รับทราบ  

2.2.3(1) รายงานการประชุม
ภายในกองแผนงาน (ครั้งท่ี 7 
หน้า 2  วาระ 1.1)  
2.2.3(2) รายงานการก ากับ
ติดตามประเมินผลใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ีกอง
แผนงาน ประจ าป ี2558  (ครั้ง
ที ่9 หน้า 3 วาระ 4.1) 

  4 ผู้บริหารมอบหมายให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้ท างานตามที่มอบให ้สู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน และให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม  

ผู้อ านวยการกองแผนงาน มีการสนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยงานได้มสี่วนร่วมในการ
บริหารจดัการการด าเนินงาน ให้อ านาจการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
โดยการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบใน
การบริหารจัดการและปฏิบตัิงานในกอง
แผนงาน  โดยเน้นการมอบหมายอ านาจการ
ตัดสินใจ การบริหารทรัพยากร ให้แก่
หัวหน้างานและบุคลากรเพื่อให้เกดิความ
คล่องตัวในการปฏิบตัิงาน โดยอ้างอิง

2.2.4(1) ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
งานกองแผนงาน 
2.2.4(2) ค าสั่งมอบหมาย
อ านาจผู้อ านวยการกอง
แผนงาน 
2.2.4(3) รายงานการประชุม
กองแผนงาน เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้างาน  เพื่อรับทราบ (ครั้ง
ที ่6 หน้า 2วาระ 1.1) 
2.2.4(4)  Job 
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ระเบียบปฏิบัตติามราชการที่สามารถ
ด าเนินการได ้โดยระบุไว้อยา่งชัดเจนตามค า
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
หรือคู่มือการปฏิบัติงานกองแผนงาน  อีกทั้ง
ยังมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ
ให้กับบุคลากร ตามกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม ตามความสามารถและความ
รับผิดชอบ เพื่อฝึกให้บุคลากรกล้าที่จะคิด
กล้าที่จะตดัสินใจ  

Description  กองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยันเรศวร 
ปีงบประมาณ 2558 
2.2.4(5) โครงสร้างการ
บริหารงาน กองแผนงาน 

  5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตาม
ศักยภาพ  

เพื่อการบริหารหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และให้เกดิประสิทธิผล ผู้อ านวยการกอง
แผนงาน ได้มีการถ่ายทอดนโยบายต่างๆ
ของกองแผนงาน และองค์ความรูท้ี่ได้รับจา
การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ให้
บุคลากรกองแผนงานไดร้ับทราบในท่ี
ประชุมภายในกองแผนงาน  นอกจากน้ี ยัง
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
หลักสตูรตา่งๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั เพือ่พัฒนาทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน   

2.2.5(1) นโยบายการบริหาร
ของกองแผนงาน 
2.2.5(2) รายงานสรุปผลการ
เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 
ของผู้อ านวยการกองแผนงาน 
2.2.5(3.1) รายงานการประชุม
กองแผนงาน เรื่องรายงานผล
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานหรือการเข้ารับการ
อบรม เพื่อรับทราบ (ครั้งท่ี 
4  หน้า 2 วาระ 1.2.2 ) 
2.2.5(3.2) ครั้งท่ี 5 หน้า 2 
วาระ 1.2.1 
2.2.5(4) คู่มือปฏิบัติงาน Work 
System กองแผนงาน 

  6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กองแผนงานได้ท าการจดัท าการประเมิน
การบริหารงานของผู้บริหาร (ผอ./หัวหน้า
งาน) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึง
ประโยชนส์่วนรวมของหน่วยงานและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียเป็นส าคญั   

2.2.6(1) นโยบายการบริหาร
ของกองแผนงาน 
2.2.6(2) สรุปผลการประเมิน
การบริหารงานผู้บริหาร (ผอ./
หัวหน้างาน)  (หน้า 22)  

  7 คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ประเมินผล
การบริหารงานของผู้บริหาร และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม  

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 กอง
แผนงานเพ่ิงได้เริ่มจดัท าการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน และ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 
(ผอ./หัวหน้างาน) เป็นปีแรก  จึงได้
ข้อเสนอแนะจะน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงในปีต่อไป  

2.2.7(1) สรุปผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ
ประจ ากองแผนงาน (หน้า 8) 
2.2.7(2) สรุปผลการประเมิน
การบริหารงานผู้บริหาร (ผอ./
หัวหน้างาน) (หน้า 22)  
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http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 4-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 4-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 4-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 4-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 5-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 5-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/&#3609;&#3650;&#3618;&#3610;&#3634;&#3618;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;(&#3605;&#3619;&#3623;&#3592;).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/&#3609;&#3650;&#3618;&#3610;&#3634;&#3618;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;(&#3605;&#3619;&#3623;&#3592;).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/2.2.6 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3612;&#3641;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;&#3631;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/2.2.6 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3612;&#3641;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;&#3631;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/2.2.6 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3612;&#3641;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;&#3631;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/2.2.&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3605;&#3609;&#3648;&#3629;&#3591;&#3586;&#3629;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3631;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/2.2.&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3605;&#3609;&#3648;&#3629;&#3591;&#3586;&#3629;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3631;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/2.2.&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3605;&#3609;&#3648;&#3629;&#3591;&#3586;&#3629;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3631;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/2.2.6 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3612;&#3641;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;&#3631;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/2.2.6 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3612;&#3641;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;&#3631;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.2/2.2.6 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3612;&#3641;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;&#3631;.pdf
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 4 6 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 4 6 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) 

ปัจจัยภายนอก 
ข้อจ ากัด (Threats) โอกาส (Opportunities) 

- นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยยังขาดความชัดเจน  มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง 

- กองแผนงานมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยภายใน 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
 - บุคลากรกองแผนงาน มีไม่เพียงพอต่อภาระงานทีได้รับ
มอบหมาย 

 - บุคลากรกองแผนงาน ประสบการณ์และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

 
 ควรท าการประเมินผลผู้บริหารและน าผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงการบริหารงานต่อไป
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน  

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ีมีการก าหนด
ประเด็นความรูแ้ละเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
โดยมีการด าเนินการ ดังนี ้1. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจดัการความรู้กอง
แผนงาน ส านักงานอธิการบด ีประจ าปี
งบประมาณ 2558 เพื่อให้การด าเนินการจัดการ
ความรู้ของกองแผนงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้กองแผนงาน ส านักงาน
อธิการบด ีมีการจัดท าแผนการจดัการความรู ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยก าหนด
ประเด็นความรู้ใหส้อดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์กองแผนงาน ฉบับ
ที ่2557-2562 ดงันี ้ 2.1 การประกันคุณภาพ
ภายในกองแผนงาน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2/ 
เป้าประสงค์ที ่2.8/กลยุทธ์ที ่2.8.1)  2.2 การ
พัฒนาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ (ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2/ เป้าประสงค์ที ่2.8/กลยุทธ์ที ่
2.8.1) กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ีได้
ก าหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ ตามประเด็นความรู ้ดังนี ้
1. การประกันคณุภาพภายในกอง
แผนงาน กลุ่มเปา้หมาย คือ บุคลากรกอง
แผนงาน 2. การพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรกอง
แผนงาน  

2.3.1(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการด าเนินการ
จัดการความรู ้(Knowledge 
Management) ของกองแผนงาน 

2.3.1(2) แผนการจัดการความรู ้
(KM Action Plan) ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

2.3.1(3) แผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2558-2562 (ฉบับทบทวน หน้า 
21) 

2.3.1(4) รายงานการประชุมกอง
แผนงาน เรื่อง การบรรจุโครงการ
เพิ่มเตมิไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที ่
6/2558 หน้า 3 ระเบียบวาระที ่
4.2) 

2.3.1(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการจดัการ
ความรู ้กองแผนงาน ครั้งท่ี 
1/2558 
 

http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.3/&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;KM.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.3/&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;KM.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.3/&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;KM.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.3/&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;KM.pdf
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  2 มีการก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ีได้ก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะ ตามประเด็นความรู ้ดังนี ้1. การประกัน
คุณภาพภายในกองแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย คือ 
บุคลากรกองแผนงาน 2. การพัฒนาบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรกอง
แผนงาน  

2.3.2(1) แผนการจัดการความรู ้
(KM Action Plan) ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

2.3.2(2) หนังสือขออนุมัติบรรจุ
และจัดโครงการอบรมระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู ้
2.3.2(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการจดัการ
ความรู ้กองแผนงาน ครั้งท่ี 
2/2558 

  3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ากความรู ้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดตีามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ีได้ด าเนินการ
จัดโครงการอบรมระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา และการจัดการความรู ้กองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบด ี ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 
เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกอง
แผนงาน ช้ัน 3 อาคารมิ่งขวัญ โดยวิทยากรผูม้ี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ 
คือ คุณสุปราณ ีบัวงามด ีเพื่อร่วมกันแลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะหว่างผู้มีประสบการณ์ตรงและบุคลากร
กองแผนงาน เพื่อค้นหาองค์ความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป   

2.3.3(1) โครงการการอบรมระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู ้(KM) กองแผนงาน 
ปีงบประมาณ 2558 
2.3.3(2) รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการการอบรม
ระบบประกันคณุภาพการศึกษา
และการจัดการความรู ้(KM) กอง
แผนงาน ปีงบประมาณ 2558 
2.3.3(3) สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจโครงการอบรมระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู ้(KM) กองแผนงาน 
ปีงบประมาณ 2558 
2.3.3(4) รายงานการประชุมกอง
แผนงาน (ครั้งท่ี 7/2558 หน้า 3 
ระเบียบวาระที ่4) 

2.3.3(5) เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์
กองแผนงาน 
 

  4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดมีาพัฒนา และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge)  

กองแผนงานได้ด าเนินการรวบรวมประเด็น
ความรู้ที่ได้รับจากการจดัการ ความรู ้และน ามา
สกัดเป็นองค์ความรู ้Knowledge Assets (KA) 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และแปลงไปสู่การปฏิบัต ิ
(Practice) ต่อไป โดยการรวบรวมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) ซึ่งมีการ
เผยแพร่และจดัเก็บองค์ความรู้ที่ได้จากการ

2.3.4(1) รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการอบรมระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู ้(KM) กองแผนงาน 
ปีงบประมาณ 2558 
2.3.4(2) รายงานสรุปผลการ
ติดตามการน าแนวปฏิบัติที่ดไีปใช้
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จัดการความรู ้ อย่างเป็นระบบ ดังนี ้1.รายงาน
สรุปผลการด าเนินโครงการฯน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการจดัการความรู้และที่
ประชุมกองแผนงาน 2.เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
กองแผนงาน  

ในการปฏิบัติงานจริง 
2.3.4(3) รายงานการตดิตามผล
การน าความรู้ที่ไดจ้ากการเขา้ร่วม
ประชุม/สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน หรือ
เข้ารับการฝึกอบรม 
2.3.4(4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการจดัการ
ความรู ้ครั้งท่ี 3/2558 
2.3.4(5) รายงานการประชุมกอง
แผนงาน (ครั้งท่ี 8 ระเบียบวาระที ่
4.2 หน้า 3) 
2.3.4(6) เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์
กองแผนงาน 

  5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
หรือปีงบประมาณทีผ่่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู ้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง  

กองแผนงานได้น าองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการจัดการ
ความรู้ในปีงบประมาณ 2558 ที่รวบรวมเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) มา
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบตัิงานจริง ได้แก ่1.
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าการประกัน
คุณภาพภายใน กองแผนงาน 2.ผลการตดิตาม
การน าแนวปฏิบตัิที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

2.3.5(1) รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการการอบรม
ระบบประกันคณุภาพการศึกษา
และการจัดการความรู ้ 
2.3.5(2) รายงานสรุปผลการ
ติดตามการน าแนวปฏิบัติที่ดไีปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 
2.3.5(3) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดท าการประกันคณุภาพภายใน 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยันเรศวร 
ปีงบประมาณ 2558   
2.3.5(4) เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์
กองแผนงาน 
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http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3649;&#3609;&#3623;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3607;&#3637;&#3656;&#3604;&#3637;QA&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;58.pdf
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 4 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 5 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 5 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) 

ปัจจัยภายนอก 
ข้อจ ากัด (Threats) โอกาส (Opportunities) 

- การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรยัง
ขาดความต่อเนื่อง 

- กองแผนงานสนับสนุนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ าทุกปี โดยเข้า
ร่วมกับเครือข่ายชุมชนภายนอกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกอง
แผนงาน  

ปัจจัยภายใน 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
- การติดตามผลการด าเนินงานหลังการจัดการความรู้ยังไม่
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

- กองแผนงานสนับสนุนการด าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการความความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

-
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบรหิารความเสี่ยงโดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน  

กองแผนงานได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ
ควบคุมภายในกองแผนงาน โดยมี
ผู้อ านวยการกองแผนงาน หัวหน้างาน 
และบุคลากรที่รบัผิดชอบพันธกิจหลัก
ของกองแผนงานร่วมเป็นคณะกรรมการ  

2.4.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงกองแผนงาน   
2.4.1(2) รายงานการประชุมคณะท างาน
การบริหารความเสี่ยงประจ ากองแผนงาน 
ครั้งท่ี 1/2558 
 

  2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่งและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่งอย่างน้อย 
3 เรื่อง ตามบริบทของหน่วยงาน จาก
ตัวอย่างต่อไปนี ้- ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์
หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน - ความ
เสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ - ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหาร ระบบงาน ระบบ
การประกันคณุภาพ - ความเสีย่งด้าน
บุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
บุคลากร - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก  

กองแผนงานมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน โดยใช้
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ ์ใน
การก าหนดความเสี่ยงซึ่งแบ่งออกเป็น 6 
ด้าน คือ 1) ด้านนโยบายและกล
ยุทธ์   2) ด้านการปฏิบตัิงาน   3) ดา้น
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  4) ด้านการเงินและ
งบประมาณ  5) ด้านคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัย   6) ด้านธรรมาภบิาล 
ซึ่งกองแผนงานได้มีการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงและเป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของกองแผนงาน ดังนี ้
1.  โครงการรณรงค์การป้องกันอัคคีภัย
ภายในหน่วยงาน (ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน) 
2.  ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
(ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน) 3.  การ
รับ - ส่ง เอกสาร (ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน)  

2.4.2(1) แผนบริหารความเสี่ยงของกอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  

2.4.2(2) รายงานการประชุมคณะท างาน
การบริหารความเสี่ยง ประจ ากองแผนงาน 
ครั้งท่ี 2/2558 

2.4.2(3) รายงานการประชุมกอง
แผนงาน  พิจารณาแผนบรหิารความเสีย่ง
ของกองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2558  (ครั้งท่ี 3/2558 หน้าท่ี 2 ระเบียบ
วาระที ่1.2.2) 
 

http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.4/&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3607;&#3635;&#3591;&#3634;&#3609;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3648;&#3626;&#3637;&#3656;&#3618;&#3591;57.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.4/&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3607;&#3635;&#3591;&#3634;&#3609;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3648;&#3626;&#3637;&#3656;&#3618;&#3591;57.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.4/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.4/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.4/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;2/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;2.4/&#3649;&#3612;&#3609;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3648;&#3626;&#3637;&#3656;&#3618;&#3591;&#3611;&#3637;&#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603; 58.pdf
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  3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  

กองแผนงานได้มีการจัดท าแผนบรหิาร
ความเสีย่งท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและ
ด าเนินการตามแผน  

2.4.3(1) แผนบริหารความเสี่ยงของกอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2.4.3(2) รายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
2.4.3(3) รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

  4 มีการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตาม
แผน  

กองแผนงานมีการจัดท าแผนบรหิาร 
ความเสีย่งท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และ
เตรียมด าเนินการตามแผน  

2.4.4(1) รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในกอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
2.4.4(2) แผนการบริหารความเสีย่งกอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  5 มีการตดิตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงานตอ่
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ
ระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอย่างนอ้ยปี
ละ 1 ครั้ง  

กองแผนงานมีการตดิตาม และประ เมิน
ผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิาร
ความเสีย่งกองแผนงาน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ ากองแผนงาน เพื่อ
พิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมี
ข้อสรุปแตล่ะโครงการดังนี้ 1.โครงการ
รณรงค์การป้องกันอัคคีภัยภายใน
หน่วยงาน โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและแผน
ส ารองฉุกเฉิน ม.นเรศวร ประจ า 2558 
2.ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มี
การประชาสัมพันธ์ช้ีแจงสร้างความ
เข้าใจให้เห็นถึงความส าคัญของการ
กรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานท าฯ
โดยการจัดส่งคู่มือการกรอกคู่มือไปยัง
บัณฑิต 3.การรับ- ส่ง เอกสาร มีการ
สร้างระบบติดตามเอกสาร ซึ่งอยู่ในช่วง
ด าเนินการ  

2.4.5(1) บันทึกข้อความรายงานผล
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินการตาม
แผนปรับปรุงการควบคุมภายในกอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2.4.5(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ ากองแผนงาน 
พิจารณารายงานการประเมินผลความ
เสี่ยง กองแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  (ครั้งท่ี 8/2558 หน้าท่ี 3 
ระเบียบวาระที ่5.1)  
2.4.5(3) รายงานการประชุมคณะท างาน
การบริหารความเสี่ยง ประจ ากองแผนงาน 
ครั้งท่ี 2/2558 
2.4.5(4) ผลการด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงจากแผนบริหารความเสีย่งกอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  
 - โครงการรณรงค์การป้องกันอัคคีภัย
ภายในหน่วยงาน หน้าท่ี 15 - 16 
 - โครงการระบบภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต หน้าท่ี 30 - 31 
 - โครงการรับ-ส่ง เอกสารหน้าท่ี 44 - 45 

  6 มีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้

กองแผนงานได้น าข้อเสนอแนะและผล
การประเมินความเสีย่งจาก
คณะกรรมการประจ ากองแผนงานและ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไปใชใน
การปรับ แผนด าเนินงานและใชเปน็

2.4.6(1) แผนบริหารความเสี่ยงของกอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2.4.6(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ ากองแผนงาน น าผล
การประเมินไปใช้ปรับแผนในรอบปี
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ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป  

ข้อมลูส าหรับการก าหนดความความ
เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยผล
การพิจารณาเป็นดังนี ้ 
1. ให้จัดท าโครงการที่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ได้แก ่  1.1.โครงการโครงการรณรงค์
การป้องกันอัคคีภัยภายใน
หน่วยงาน  1 2.โครงการการรับ-สง่ 
เอกสาร 2. ส่วนอีก 1 โครงการให้
คณะท างานร่วมกันเสนอแนวคดิวา่ควร
จะจัดท าโครงการใดที่จะเกิดเป็นความ
เสี่ยงต่อองค์กร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กรได ้และน าเสนอในที่
ประชุมในคราวถดัไป  

ถัดไป (ครั้งท่ี 9/2558 หน้าท่ี 3 ระเบียบ
วาระที ่5.1) 
2.4.6 (3) รายงานการประชุมคณะท างาน
การบริหารความเสียง ประจ ากองแผนงาน 
ครั้งท่ี 4/2558  

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 5 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
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การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) 
ปัจจัยภายนอก 

ข้อจ ากัด (Threats) โอกาส (Opportunities) 
- ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากภาระงานหลัก 
ส่งผลให้บุคลากรบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในแผน
บริหารความเสี่ยงของกองแผนงานได้ 

- 

ปัจจัยภายใน 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
- ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงบางประเด็น  มีกระบวนการ
ด าเนินการขาดความต่อเนื่อง  

- กองแผนงานมีคณะท างานการบริหารความเสี่ยงประจ ากอง
แผนงาน เพื่อด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงของกองแผนงาน อย่างเป็นระบบ  

 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

- 
 
 
 
 
 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 2 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีนโยบายและแผนทางการเงินท่ีระบุหลักเกณฑ์
การจัดสรร และ การวางแผน การใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือ 
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน (ถ้าม)ี  

กองแผนงานจัดท าค าขอ
งบประมาณของกองทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได ้โดยการ
จัดท าจะสอดคล้องกับแผนจัดท า
งบประมาณประจ าปีของ
มหาวิทยาลยั และสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ ของกองแผนงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนของ 
มหาวิทยาลยัภายใตผ้ลผลิต  

3.1.1(1) แผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558-2561 
3.1.1(2) SWOTทางด้าน
การเงิน กองแผนงาน 
3.1.1(3) นโยบายการบริหารของ
กองแผนงาน (นโยบายด้านการเงิน
และงบประมาณ) หน้า 4 
3.1.1(4) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
กองแผนงาน 

  2 มีงบประมาณประจ าปีทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบตัิ
การในแต่ละพันธกิจ และการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร  

ในการจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปี ของกองแผนงานจัดท าตาม
นโยบายและ ก าหนดการท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดแบง 
งบประมาณเป็นหมวด ประเภท และ
รายการ   กองแผนงานมีการบริหาร
งบประมาณตามกรอบวงเงินท่ีไดรับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยผ่านการ
อนุมัติตามอ านาจของผูบ้ริหาร 
ส าหรับการตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานจะผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบจาก กองคลัง ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได
ในสว่นหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ   

3.1.2(1) แผนปฏิบัติการประจ าป ี
2558 กองแผนงาน 
3.1.2(2.1) ตารางสรุป  (หน้า 54-
55 เลม่เงินนอกงบประมาณ
แผ่นดิน ประเภทเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
3.1.2 (2.2)ตารางสรุปเลม่
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
3.1.2(3) ตารางสรปุ การจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

องค์ประกอบที่ 3 
การเงินและงบประมาณ 
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  3 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

กองแผนงานมีการจัดท ารายงาน  
ข้อมูลการเงินของกอง โดยมีการ
บันทึกข้อมูลทุก ครั้งท่ีมีการเบิก   
จ่าย ซึ่งสามารถตรวจสอบ ยอดเงิน
ใช้ไปและยอดเงินคงเหลือไดตลอด 
เวลา  

3.1.3(1) รายงานการเงินด้าน
งบประมาณแผ่นดิน 
3.1.3(2) รายงานการเงินด้าน
งบประมาณรายได ้
3.1.3(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองแผนงาน 
รายงานการเงินด้านงบประมาณ 
กองแผนงาน   เอกสาร 1 
3.1.3(3) เอกสาร 2  
3.1.3(3) เอกสาร 3 
3.1.3(3) เอกสาร 4 
3.1.3(3) เอกสาร 5 

  4 มีการน าข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะหส์ถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

กองแผนงานมีการน าข้อมลูทาง
การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์       
ค่าใช้จ่าย และแสดงสถานะทาง
การเงินของกอง เพื่อใช้
ประกอบการขออนุมตัิใช้จ่ายเงิน
ตามภารกิจ และประกอบการ
จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
โดยมีการวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายเพื่อให้
การด าเนินการขององค์กรเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการโอนเงิน 
เช่น จากค่าวัสดสุ านักงาน โอนไป
ยังค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 

3.1.4(1) ตารางการวิเคราะห์
สอดคล้องการจัดสรรงบประมาณ   
3.1.4(2) รายงานงบประมาณราย
ไตรมาส 
3.1.4(3) รายงานสถานการณ์ใช้
งบประมาณโครงการ ประจ าป ี
2558 (รอบ 3, 6, 9 และ12 เดือน) 
3.1.4(4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองแผนงาน 
รายงานการเงินด้านงบประมาณ 
กองแผนงาน  เอกสาร 1 
3.1.4(5) เอกสาร 2  
3.1.4(6) เอกสาร 3 
3.1.4(7) เอกสาร 4 
3.1.4(8) เอกสาร 5 

  5 มีการตรวจตดิตามการใช้เงินให้เปน็ไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

งานธุรการ กองแผนงานจะท าหนา 
ที่ตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องอ านาจ
การอนุมัต ิและหลักฐานการเบิก  
จ่ายเงินให้เป็นไปตาม ระเบยีบและ
กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัก่อน   
สงกองคลังตรวจสอบเพื่อเบิกจ่าย  

3.1.5(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ ากองแผนงาน 
3.1.5(2) flow chartขั้นตอนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

  6 ผู้บริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมลูจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  

มีการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเสนอต่อผู้อ านวยการ
กองแผนงาน ประจ าทุกเดือน และ
มีการสรุป น าเข้าท่ีประชุมกอง
แผนงาน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนและการตดัสินใจในการ

3.1.6(1) รายงานการเบิกจา่ย
งบประมาณเสนอต่อผู้บริหารเป็น
ประจ าทุกเดือน 
3.1.6(2) รายงานสรุปการวิเคราะห์ 
ค่าใช้จ่ายการเงิน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 
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จัดท างบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณรายได้ในปีถัดไป  

3.1.6(3) รายงานการประชุม มีการ
ช้ีแจง ปรับปรุงงบประมาณ 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 4 3.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 5 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) 

ปัจจัยภายนอก 
ข้อจ ากัด (Threats) โอกาส (Opportunities) 

- ไม่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลยัตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปเีป็นไปตามที่เสนอขอ   

- มีเครือข่ายด้านการเงินและงบประมาณ สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

ปัจจัยภายใน 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
- ไม่มีบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินโดยตรง    
- บุคลากรได้รับมอบหมายภาระงานหลายหนา้ที่ จึงขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

- มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

 
 ยังขาดความชัดเจนที่แสดงถึงการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน 
 

 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 5 หรือ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 7 หรือ 

8 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในทีเ่หมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่
ระดับหน่วยงานย่อย และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองแผนงานมีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกประกันคณุภาพการศึกษาภายในท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร และกอง
แผนงานใช้กลไกในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ ากอง เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
กอง โดยยึดหลักคู่มือการประกันคณุภาพภายใน 
หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 
2556 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2558)  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ภายในกองแผนงาน   และได้มีการจัดท าคู่มือ
การจัดท าการประกันคุณภาพภายในกอง
แผนงาน ส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัย
นเรศวร      

4.1.1(1) ค าสั่งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในกองแผนงานและก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
4.1.1(2) คู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในหน่วยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลยันเรศวร พ.ศ. 2556 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) 
4.1.1(3) ประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดท ารายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
4.1.1(4) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดท าการประกันคณุภาพภายใน 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยันเรศวร 
ปีงบประมาณ 2558    
4.1.1(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการการด าเนินการการ
ประกันคณุภาพกองแผนงาน  การ
ด าเนินงานการประกันคณุภาพ 
กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2558 
(ครั้งท่ี 1 วาระที ่4.2 และ 4.3) 

องค์ประกอบที่ 4 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3593;&#3610;&#3633;&#3609;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591; 58 QualityAssurance-Manual56.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3593;&#3610;&#3633;&#3609;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591; 58 QualityAssurance-Manual56.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3593;&#3610;&#3633;&#3609;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591; 58 QualityAssurance-Manual56.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3593;&#3610;&#3633;&#3609;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591; 58 QualityAssurance-Manual56.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/NotificationGuidelinesQA2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/NotificationGuidelinesQA2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/NotificationGuidelinesQA2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/NotificationGuidelinesQA2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3649;&#3609;&#3623;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3607;&#3637;&#3656;&#3604;&#3637;QA&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3649;&#3609;&#3623;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3607;&#3637;&#3656;&#3604;&#3637;QA&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;58.pdf
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http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3649;&#3609;&#3623;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3607;&#3637;&#3656;&#3604;&#3637;QA&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3635;&#3648;&#3609;&#3636;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;&#3631;&#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3635;&#3648;&#3609;&#3636;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;&#3631;&#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3635;&#3648;&#3609;&#3636;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;&#3631;&#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1.pdf
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  2 มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคญัเรื่องการประกัน
คุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน  

กองแผนงาน ได้ยึดแนวนโยบายดา้นการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยมีการจดัท านโยบายการประกัน
คุณภาพของกองแผนงานเอง  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานจัดท า และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ เพื่อเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนงานด้านประกัน
คุณภาพ โดยมผีู้อ านวยการกองแผนงานเป็น
ประธานเพ่ือควบคุมดูแลและติดตามการ
ด าเนินงาน และมอบหมายใหห้ัวหน้างาน 
รวมทั้งก าหนดผูร้ับผดิชอบ และมกีารจัด
โครงการประกันคณุภาพภายในของกองแผนงาน 
เป็นประจ าทุกปี  

4.1.2(1) แนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพภายใน ส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุนระดับกอง ในสังกัด
ส านักงานอธิการบด ี

4.1.2(2) นโยบายการบริหาร กอง
แผนงาน  เรื่อง นโยบายดา้นการ
ประกันคณุภาพ (หน้า 8) 

4.1.2(3) ประกาศกองแผนงานฯ 
เรื่อง นโยบายด้านประกันคุณภาพ
ภายในกองแผนงาน ส านักงาน
อธิการบด ี

4.1.2(4) ค าสั่งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในกองแผนงานและก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

4.1.2(5)  แผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557-2562 
(หน้า20)  
4.1.2(6) รายงานการประชุม
คณะกรรมการการด าเนินการการ
ประกันคณุภาพกองแผนงาน  การ
ด าเนินงานการประกันคณุภาพ 
กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2558 
(ครั้งท่ี 1 วาระที ่4.2 และ 4.3) 

  3 มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การควบคมุ 
ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
และ จัดส่งมหาวิทยาลัยตาม
ก าหนดเวลา และ 3) การน าผล
การประเมินคณุภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  

กองแผนงาน มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) กอง
แผนงานมีการควบคุมตดิตามการด าเนินงานและ
ประเมินคุณภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพภายใน กองแผนงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบในการ ควบคุม และตดิตามการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของกอง
แผนงาน  และผู้อ านวยการกองแผนงานไดม้ีการ
ติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบแตล่ะตัวบง่ช้ีรายงานผล
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพในที่ประชุมคณะกรรมการประจ ากอง
แผนงาน อีกด้วย 2) มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงายการประเมนิคุณภาพ

4.1.3(1)  ค าสั่งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในกองแผนงานและก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
4.1.3(2) รายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน SAR  ประจ าป ี2557 
4.1.3(3) แผนพัฒนาการจัดท าการ
ประกันคณุภาพ กองแผนงาน 
ปีงบประมาณ 2558  
4.1.3(4) (ร่าง) รายงานการ
ประเมินตนเอง(SAR) ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/4.1.2.1 &#3649;&#3609;&#3623;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;&#3616;&#3634;&#3618;&#3651;&#3609; &#3626;&#3635;&#3627;&#3619;&#3633;&#3610;&#3627;&#3609;&#3656;&#3623;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3626;&#3609;&#3633;&#3610;&#3626;&#3609;&#3640;&#3609;&#3619;&#3632;&#3604;&#3633;&#3610;&#3585;&#3629;&#3591;&#3651;&#3609;&#3626;&#3633;&#3591;&#3585;&#3633;&#3604;&#3626;&#3635;&#3609;&#3633;&#3585;&#3591;&#3634;&#3609;&#3629;&#3608;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3604;&#3637;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/4.1.2.1 &#3649;&#3609;&#3623;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;&#3616;&#3634;&#3618;&#3651;&#3609; &#3626;&#3635;&#3627;&#3619;&#3633;&#3610;&#3627;&#3609;&#3656;&#3623;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3626;&#3609;&#3633;&#3610;&#3626;&#3609;&#3640;&#3609;&#3619;&#3632;&#3604;&#3633;&#3610;&#3585;&#3629;&#3591;&#3651;&#3609;&#3626;&#3633;&#3591;&#3585;&#3633;&#3604;&#3626;&#3635;&#3609;&#3633;&#3585;&#3591;&#3634;&#3609;&#3629;&#3608;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3604;&#3637;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/4.1.2.1 &#3649;&#3609;&#3623;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;&#3616;&#3634;&#3618;&#3651;&#3609; &#3626;&#3635;&#3627;&#3619;&#3633;&#3610;&#3627;&#3609;&#3656;&#3623;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3626;&#3609;&#3633;&#3610;&#3626;&#3609;&#3640;&#3609;&#3619;&#3632;&#3604;&#3633;&#3610;&#3585;&#3629;&#3591;&#3651;&#3609;&#3626;&#3633;&#3591;&#3585;&#3633;&#3604;&#3626;&#3635;&#3609;&#3633;&#3585;&#3591;&#3634;&#3609;&#3629;&#3608;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3604;&#3637;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/4.1.2.1 &#3649;&#3609;&#3623;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;&#3616;&#3634;&#3618;&#3651;&#3609; &#3626;&#3635;&#3627;&#3619;&#3633;&#3610;&#3627;&#3609;&#3656;&#3623;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3626;&#3609;&#3633;&#3610;&#3626;&#3609;&#3640;&#3609;&#3619;&#3632;&#3604;&#3633;&#3610;&#3585;&#3629;&#3591;&#3651;&#3609;&#3626;&#3633;&#3591;&#3585;&#3633;&#3604;&#3626;&#3635;&#3609;&#3633;&#3585;&#3591;&#3634;&#3609;&#3629;&#3608;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3604;&#3637;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3609;&#3650;&#3618;&#3610;&#3634;&#3618;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;(&#3605;&#3619;&#3623;&#3592;).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3609;&#3650;&#3618;&#3610;&#3634;&#3618;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;(&#3605;&#3619;&#3623;&#3592;).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3609;&#3650;&#3618;&#3610;&#3634;&#3618;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;(&#3605;&#3619;&#3623;&#3592;).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3634;&#3624;&#3609;&#3650;&#3618;&#3610;&#3634;&#3618;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3634;&#3624;&#3609;&#3650;&#3618;&#3610;&#3634;&#3618;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3634;&#3624;&#3609;&#3650;&#3618;&#3610;&#3634;&#3618;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3634;&#3624;&#3609;&#3650;&#3618;&#3610;&#3634;&#3618;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884.1/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884.1/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%884.1/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3621;&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3660;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;-2557-2562 &#3607;&#3610;&#3607;&#3623;&#3609; 58(4&#3614;&#3618;58).pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3635;&#3648;&#3609;&#3636;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;&#3631;&#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;4/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;4.1/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3635;&#3648;&#3609;&#3636;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;&#3631;&#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1.pdf
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ภายใน  SAR ปีงบประมาณ 2557 เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ ากองแผนงาน และ
จัดส่งกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ก าหนดเวลา 3) มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกอง
แผนงาน    ภายหลังจากท่ีรับการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  มีการน าผลการ
ประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  และก าหนด
แนวทางในการด าเนินการ เพื่อปรบัปรุงการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558    

4.1.3(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการการด าเนินการการ
ประกันคณุภาพกองแผนงาน การ
พิจารณาการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานการจดัท า SAR 
ปีงบประมาณ 2558 (ครั้งท่ี 1 
วาระที ่4.1) 
4.1.3(6)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการการด าเนินการการ
ประกันคณุภาพกองแผนงาน  การ
ติดตามผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพ การวางแผนการพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะการประเมิน/
ตรวจสอบตนเอง ประจ าป ี2558 
รอบ 6 เดือน  (ครั้งท่ี 2 วาระ 
4.1)   รอบ 12 เดือน (ครั้งท่ี 3 
วาระ 4.1)  
4.1.3(7) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ ากองแผนงาน 
สานักงานอธิการบด ี (รอบ 6 
เดือน) ครั้งท่ี 4 วาระ 4.1 

  4 มีการน าผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และ
ส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของตัว
บ่งช้ีทั้งหมด  

กองแผนงานมีการน าผลการประกนัคุณภาพมา
ปรับปรุงกระบวนการท างานขององค์กรให้เป็น
ส่วนหน่ึงของแผนและตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์
ของกองแผนงาน และก าหนดให้บคุลากรต้องมี 
KPI ในการท างานเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลให้บรรลุตามพันธกิจของ
องค์กร  และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผน
กลยุทธ์ฯ  คิดเป็นเป็นร้อยละ 91.18 ของจ านวน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามตัวบ่งช้ีที่
ก าหนด  

4.1.4(1) แผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานกองแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557-2562 
(หน้า 24)  
4.1.4(2) แผนพัฒนาการจัดท าการ
ประกันคณุภาพ กองแผนงาน 
ปีงบประมาณ 2558  
4.1.4(3) ตารางสรปุรายงานผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการ
ประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2557 
4.1.4(4) รายงานสรุปผลการ
ด าเนินตามแผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนิน กองแผนงาน พ.ศ.2557-
2562 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 
4.1.4(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการการด าเนินการการ
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ประกันคณุภาพกองแผนงาน  การ
ติดตามผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพ การวางแผนการพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะการประเมิน/
ตรวจสอบตนเอง ประจ าป ี2558 
รอบ 6 เดือน  (ครั้งท่ี 2 วาระ 
4.1) รอบ 12 เดือน (ครั้งท่ี 3 วาระ 
4.1)  
4.1.4(6) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ ากองแผนงาน 
สานักงานอธิการบด ี (รอบ 6 
เดือน) ครั้งท่ี 4 วาระ 4.1 

  5 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ประกันคณุภาพภายใน ครบทุก
องค์ประกอบคุณภาพ  

กองแผนงานได้มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและการประกัน
คุณภาพ โดยใช้หลักการเช่ือมโยงฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้ครบทุก
องค์ประกอบ 1.แผนด าเนินงาน ได้แก่ 
ฐานข้อมูลงานธุรการ  
2.การบริหารและการจดัการ ได้แก ่ฐานข้อมูล
บุคลากร  3.การเงินและงบประมาณ ได้แก่ 
ระบบ 3 มิต,ิ ฐานข้อมูลครภุัณฑ ์
4. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ ได้แก ่
ฐานข้อมูล Q-ANT, ระบบ QAD Service  

4.1.5(1) ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา(QAD) 
4.1.5(2) ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการประกันคุณภาพ 
หน่วยงานสนับสนุน (Q-ANT) 
4.1.5(3) ระบบบัญชีสามมติ ิ
(Acct3D)  
4.1.5(4) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และจดัเก็บเอกสาร 
(E-Document) 
4.1.5(4) เว็บไซต์ของกองแผนงาน 

  6 มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีใน
การประกันคณุภาพ โดยเฉพาะ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน  

กองแผนงานมีการน ากลไกลการประกันคณุภาพ
ในด้านการให้บริการมาใช้ โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ(ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสีย) ประจ าปีงบประมาณ 2557 กับคณะ/
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกตาม
พันธกิจของกองแผนงาน และจะน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงการให้บริการใน
ปีงบประมาณ 2558   

4.1.6(1) รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกอง
แผนงาน ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยันเรศวร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ตามพันธ
กิจของหน่วยงาน  
 

  7 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้งานตาม
พันธกิจระหว่างหน่วยงาน และมี
กิจกรรมร่วมกัน  

กองแผนงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพระหว่างหน่วยงาน คือ จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกัน
คุณภาพกับบุคลากรในกอง  และส่งผู้รับผิดชอบ
ระดับกอง และระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
โครงการ KM ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

4.1.7(1) รายงานสรุปผลการอบรม
เรื่องการจัดการความรู ้  
4.1.7 (2) รายงานสรุปผลโครงการ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษา
ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 
4.1.7(3) รายงานสรุปผลโครงการ
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การอบรมระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาและการจดัการความรู ้
(KM) กองแผนงาน ปีงบประมาณ 
2558 

  8 มีแนวปฏิบัติที่ด ีงานวิจัยหรืองาน
วิเคราะห ์เพื่อพัฒนางานตามพันธ
กิจท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์  

กองแผนงานท าการรวบรวมความรู้และแนว
ปฏิบัติที่ดดี้านการประกันคณุภาพ มาจัดท าเป็น
คู่มือการประกันคุณภาพภายในกองแผนงานฯ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานของกอง ให้บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดทีว่างไว ้และมีบันทึกเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดน้ าไปเป็น
แนวทางด าเนินงานต่อไป  

4.1.8(1) คูม่ือแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดท าการประกันคณุภาพภายใน 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยันเรศวร 
ปีงบประมาณ 2558 (เผยแพร่ทาง
เว็บไซต)์   

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 6 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 8 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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http://www.plan.nu.ac.th/2012/AllDocuments/dep_EvaluativeFollowUp/QA-Plan/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5QA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%9958.pdf
http://www.plan.nu.ac.th/2012/AllDocuments/dep_EvaluativeFollowUp/QA-Plan/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5QA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%9958.pdf
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การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) 
ปัจจัยภายนอก 

ข้อจ ากัด (Threats) โอกาส (Opportunities) 
- บุคลากรกองแผนงานมภีาระงานหลักมาก จึงส่งผลต่อการ
ท างานการจัดท าการประกันคณุภาพภายในหน่วยงาน 

- มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยัด าเนินการประกันคณุภาพในหน่วยงานเป็น
ประจ าทุกป ี

ปัจจัยภายใน 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
- กองแผนงาน ขาดเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบด้านการประกัน
คุณภาพโดยตรง  

- บุคลากรกองแผนงานมีความรู้ความเข้าใจในระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน 

 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

- 
 
 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

กองแผนงานได้ท าการส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการกองแผนงานหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อน าข้อเสนอแนะมา
จัดท าแผนกิจกรรมทีส่อดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการสอดคล้องกับพันธกิจของกอง
แผนงาน  

5.2.1(1) แบบส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการกองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลยั
นเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

5.2.1(2) รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกอง
แผนงาน ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยันเรศวร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 

5.2.1(3) บันทึกข้อความ
อนุเคราะหต์อบแบบส ารวจ 

  2 มีการวางแผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

กองแผนงานมีการประชุมกองแผนงาน เรื่องการ
วางแผนและจดัท าโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการโดย
น าข้อเสนอแนะมาปรับแผนพัฒนา
บุคลากร  ควรมีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับ
การอบรมอยา่งต่อเนื่อง และควรมีการศึกษาดู
งานท่ีหน่วยงานอ่ืนท่ีมีรูปแบบการท างาน
ลักษณะเดียวกัน   และจัดท าแกไ้ขปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงานกองแผนงาน เพื่อลดขั้นตอน
ระยะเวลาในการท างาน  ให้เกิดผลและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยจัดท า Flow chart 

5.2.2(1) รายงานการประชุมกอง
แผนงาน เรื่อง การพิจารณาการ
ทบทวนปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน กองแผนงาน (ครั้งท่ี 3 
วันท่ี 9 มีนาคม 2558 ระเบียบ
วาระที ่4.1 หน้า 4)    
5.2.2(2) ข้อเสนอแนะในการจัดท า
การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองแผนงาน ส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์ประกอบที่ 5 
ภารกิจหลัก 
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http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.2/&#3649;&#3610;&#3610;&#3626;&#3635;&#3619;&#3623;&#3592;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;&#3586;&#3629;&#3591;&#3612;&#3641;&#3657;&#3651;&#3594;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;2557.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.2/&#3649;&#3610;&#3610;&#3626;&#3635;&#3619;&#3623;&#3592;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;&#3586;&#3629;&#3591;&#3612;&#3641;&#3657;&#3651;&#3594;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;2557.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.2/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;57.pdf
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http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.2/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;57.pdf
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การท างานโดยใส่ระยะเวลาการท างานท่ีชัดเจน   5.2.2(3) แผนปรับปรุงคณุภาพการ
ท างานของกองแผนงาน ตาม
ข้อเสนอแนะผูร้ับบริการประจ าปี 
2558    

  3 มีการด าเนินการตามแผนให้บริการ
ที่ก าหนด  

กองแผนงานด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนด  

5.2.3(1) การพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามแผน ของกอง
แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

  4 มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการให้บริการ  

กองแผนงานได้มีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองแผนงาน ปีงบประมาณ 2558 
และน าผลประเมินมาเปรียบเทียบกับผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกอง
แผนงาน ปีงบประมาณ 2557   

5.2.4(1) รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกอง
แผนงาน ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยันเรศวร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558   
5.2.4(2) ตารางเปรยีบเทียบผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองแผนงาน ส านักงาน
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจ าปีปีงบประมาณ 2557-
2558 

  5 มีการน าข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินการ
ให้บริการในรอบปีต่อไป  

กองแผนงานน าข้อเสนอแนะจากการประส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลยันเรศวร 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 มาจัดท าแผน
ปรับปรุงคณุภาพการท างานของกองแผนงาน ใน
รอบปีงบประมาณ 2559 เพื่อร่วมวิเคราะห์ท า
แผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการใน
รอบปีถัดไป  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 1 1.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 4 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) 

ปัจจัยภายนอก 
ข้อจ ากัด (Threats) โอกาส (Opportunities) 

- เนื่องจากงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรมีจ านวนจ ากดัจึงส่งผลให้
ตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการไม่ทั่วถึง 

 

ปัจจัยภายใน 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
- แบบส ารวจความต้องการไม่ครอบคลุมความต้องการของ
ผู้รับบริการทั้งหมดทุกคนได ้  
- การน าข้อเสนอแนะของผู้รบับรกิาร มาปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงาน อาจไมส่ามารถท าได้ตอบสนองความต้องการได้ทุก
ข้อ  
 

- กองแผนงานให้ความส าคัญต่อผูร้ับบริการ ดังนั้นจึงมี
แบบฟอร์มส ารวจความต้องการของผู้รับบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ   
- เมื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขการท างาน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

  
 ควรมีการออกแบบการประเมินความต้องการของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับพันธกิจนอกเหนือจากการ
เก็บข้อมูลความพึงพอใจและควรมีการระเมินผลการด าเนินการตามแผนและน าผลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    
ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลมุ 4 ประเด็นดังต่อไปนี ้
 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

 
หมายเหตุ 
-    
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐาน ยืนยันหน่วยงาน ยืนยันกรรมการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนน
เต็ม 5) ที่ครอบคลุม 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4. ความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

3.9 3.9 

 
ตัวตั้ง= 3.900 ตัวหาร = 1.000  ผลลัพธ์ = 3.900 
 
ผลการด าเนินงาน  
          ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.90 และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .684  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ดสามอันดับแรก 
ได้แก ่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านเจา้หน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  รองลงมา
มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองแผนงาน  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และมีความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ตามล าดับ 
 
รายการหลักฐาน 

5.3.1 (1) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงานส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยนเรศวรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.3/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;58.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.3/&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;58.pdf
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ระดับ 3.51 3.740 3.74 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.74 3.900 3.90 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.74 3.900 3.90 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) 

ปัจจัยภายนอก 
ข้อจ ากัด (Threats) โอกาส (Opportunities) 

1.  ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบตัิงานอันเนื่องมาจาก
กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
2.  บุคลากรขาดขวัญก าลังใจในการท างานเนื่องจากไมม่ีอัตรา
บรรจุให้กับพนักงานเงินรายได ้

1. กองแผนงานมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้พัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิาน โดยให้มีการเข้ารับการ
อบรมสมัมนา เพื่อใหบุ้คลากรได้น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
พัฒนาต่อตนเองและต่อองค์กร  

ปัจจัยภายใน 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ในการท างานและ
พัฒนางานใหม่ๆ 
2. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ในกรณีฉุกเฉิน 
เนื่องจากการท างานเป็นลักษณะภารกิจมอบหมายเฉพาะของ
ตน 

1. บุคลากรกองแผนงานมีความรูค้วามเข้าใจและทักษะความ
ช านาญในการปฏิบตัิงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 
2. มีการปฏิบัติงานเป็นทีม ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการท างาน 
สร้างความสามัคค ี  
3. บุคลากรกองแผนงาน มีความสภุาพเรียบร้อย มีน้ าใจกับ
ผู้ใช้บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดตี่อผู้ร่วมงาน 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

-
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญ
ครบถ้วน ครอบคลมุการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวเิคราะห์
ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ 
เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือ
ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน  

กองแผนงานมีการก าหนดกระบวนการ
ด าเนนิงานโดยพิจารณาจากภาระหน้าท่ีที่
ระบุไว้ในปฏิญญาของกองฯ ครอบคลุม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยมีการ
ทบทวน วิเคราะห ์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ  จัดท าเป็นคู่มอืการ
ปฏิบัติงานกองแผนงาน ปีงบประมาณ 
2558 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัตงิานท่ีเป็น
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนนโยบายคณุภาพ
ขององค์กร  เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
การท างานอย่างสอดประสานรวมถึงการใช้
ติดตาม และควบคุมการท างานใหม้ี
ประสิทธิภาพ  

5.4.1(1) แผนผังการวิเคราะห์
กระบวนการด าเนินงานหลัก 
(Core Process)  กองแผนงาน 
5.4.1(2) ภารกิจหลัก/ปฏิญญา
กองแผนงาน 
5.4.1(3) คู่มือการ
ปฏิบัติงาน  Work 
System ของกองแผนงาน 
5.4.1(4) Flow Chart  การ
ท างานของทุกหน่วยงานภายใน
กองแผนงาน (เดิม) 
5.4.1(5) มีการทบทวน
กระบวนการท างาน (Core 
Process) ของทุกหน่วยงาน
ภายในกองแผนงาน (ก าหนด
ระยะเวลาการท างานของแต่ละ
ขั้นตอน) 
5.4.1(6) รายงานการประชุม
กองแผนงาน เรื่อง การ
พิจารณาการทบทวนปรับปรุง
คู่มือการปฏิบตัิงาน กอง
แผนงาน (ครั้งท่ี 3 หน้า 4
ระเบียบวาระที ่4.1) 

  2 มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core 
Process) ที่ส าคัญจากความคาดหวัง และ
ความต้องการของผู้รับบริการ  

กองแผนงานได้มีการน าข้อเสนอแนะจาก
การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ กอง
แผนงาน ปีงบประมาณ 2558 มาวิเคราะห์
กระบวนการท างาน (Core Process) ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการฯ 

5.4.2(1) แผนผังการวิเคราะห์
กระบวนการด าเนินงานหลัก 
(Core Process)  กองแผนงาน   
5.4.2(2)  ข้อเสนอแนะจากการ
ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/work system.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/work system.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/work system.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/1.1.1&#3611;&#3599;&#3636;&#3597;&#3597;&#3634;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;1/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;1.1/1.1.1&#3611;&#3599;&#3636;&#3597;&#3597;&#3634;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/&#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/flowchart%20&#3607;&#3640;&#3585;&#3591;&#3634;&#3609;2557.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/flowchart%20&#3607;&#3640;&#3585;&#3591;&#3634;&#3609;2557.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/flowchart%20&#3607;&#3640;&#3585;&#3591;&#3634;&#3609;2557.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/Flow Chart &#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/Flow Chart &#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/Flow Chart &#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/Flow Chart &#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/Flow Chart &#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/Flow Chart &#3585;&#3629;&#3591;&#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/qant3/FileStore/2558/0000006000/0/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3607;&#3637;&#3656;5/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656;5.4/&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 3-2558.pdf
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โดยใช้ SIPOC MODEL ได้แก่กระบวนการ
จัดท างบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็น
กระบวนการท างานหลัก ทีตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ  

กองแผนงาน ปีงบประมาณ 
2558 

  3 มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการ
จากข้อก าหนดที่ส าคญั จัดท ามาตรฐานและ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังก าหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน  

กองแผนงาน มีการออกแบบกระบวนการ
ท างานโดยวิเคราะห์การให้บริการ (Service 
Blueprint) ของกระบวนการจัดท า
งบประมาณแผ่นดิน และน ามาจดัท า
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน Flow Chart การ
จัดท างบประมาณแผ่นดิน  

5.4.3(1) แผนผังการวิเคราะห์
กระบวนการด าเนินงานหลัก 
(Core Process)  กองแผนงาน 
5.4.3(2) คู่มือการ
ปฏิบัติงาน  Work 
System ของกอง
แผนงาน (หน้า 103) 
5.4.3(3) รายงานการประชุม
กองแผนงาน ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี (ครั้งท่ี 4 
หน้า 4 ระเบียบวาระ 4.2.1) 

  4 มีการทบทวน และหรือปรับปรุง
กระบวนการตามคูม่ือการปฏิบตัิงาน เพื่อท า
ให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุม
ค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา
ด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน 
เป็นต้น  

กองแผนงานมีการปรับกระบวนการท างาน 
(Core Process) โดยการออกแบบ
กระบวนการท างานใหม ่(Re-designed) 
โดยปรบัระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดย
การวิเคราะห์ความสญูเปลา่ (waste)  

5.4.4(1) แผนผังการวิเคราะห์
กระบวนการด าเนินงานหลัก 
(Core Process)  กองแผนงาน 
5.4.4(2) Flow Chart ของทุก
หน่วยงานภายในกองแผนงาน 
(ปรับปรุง) 
5.4.4(3) คู่มือปฏิบัติงาน Work 
System ของกองแผนงาน 

  5 มีการก ากับตดิตาม และประเมินผลการ
ปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรบัปรุง
เสนอต่อผูบ้ังคับบัญชาเพื่อให้พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไป  

กองแผนงานได้มีการรายงานผลภาระงาน
และการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ให้ผู้อ านวยการกองแผนงาน
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าเสนอที่
ประชุมภายในกองแผนงานและพจิารณา
ทบทวนผลการด าเนินงาน เพื่อวางแผนใน
การปฏิบัติงานในปีต่อไป   

5.4.5(1) ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ที่มีการปรับปรุง 
5.4.5(2) รายงานการประชุม
กองแผนงาน การพิจารณาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  (ครั้งท่ี 
5  หน้า 3 วาระ 4.1) 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 4 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 5 3 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
การวิเคราะห์ตนเอง (TOWS Analysis) 

ปัจจัยภายนอก 
ข้อจ ากัด (Threats) โอกาส (Opportunities) 

1. ถูกจ ากัดด้วยจ านวนบุคลากรและระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน   
2. ไม่สามารถก าหนดตารางปฏิบัตงิานท่ีแน่นอนได้ เนื่องจากมี
ภาระงานนอกเข้ามาประจ า 

 

1. มีแหล่งศึกษาความรู ้ทั้งด้านระบบสารสนเทศและเอกสาร   
2. ผู้บริหารใหโ้อกาสโดยให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆที่เกี่ยวกับต าแหน่งของงานนั้นๆ 
3. มีอุปกรณ์ในการแสวงหาความรู้และปฏิบัติงานท่ีเพียบพร้อม 

ปัจจัยภายใน 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
 
 
 

- บุคลากรกองแผนงาน มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในภารกจิที่รับผิดชอบ และมรีะบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั  
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หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

 
 ควรมีการวิเคราะห์กระบวนการในการท างานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ เมื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการควรมีการก าหนดผลส าเร็จ ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลความส าเร็จให้มีความสอดคล้องกับการปรับปรุง 
และมีการติดตามผลการปรับปรุงเพื่อรายงานผลการด าเนินการให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานทราบ 
 
 

 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  - 
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บทที่ 3 ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 

 3.1  ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน กองแผนงาน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2558 
  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมิน/
ตรวจสอบ 

ตนเอง ตรวจสอบ 
1.ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน 

ควรมีการทบทวนยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีที่
สามารถสะท้อนการด าเนินของกองเพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

/ 5.00 5.00 

2.การบริหารและการ
จัดการ 

2.1 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ควรทบทวนและก ากับติดตามการพัฒนา
บุคลากรตามแผนอย่างสม่ าเสมอ และอาจ
เพิ่มเตมิการส ารวจความไม่พึงพอใจของ
บุคลากรในกองด้วย 

/ 5.00 5.00 

2.2 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและผู้บริหาร
ของหน่วยงาน 

ควรท าการประเมินผลผู้บริหารและน าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงการบริหารงาน
ตอ่ไป 

/ 4.00 4.00 

2.3 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรยีนรู ้  

/ 5.00 5.00 

2.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 
 

 
/ 5.00 4.00 

3.การเงินและ
งบประมาณ 

3.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

ยังขาดความชัดเจนท่ีแสดงถึงการใช้ผลการ
ประเมินในการตดัสินใจของผู้บริหารในการวาง
แผนการใช้จ่ายเงิน 

/ 5.00 4.00 

4.ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ 

4.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพภายใน  

/ 5.00 5.00 

รวม 
6 ตัวบ่งชี้กลาง 30 

คะแนน   
29.00 28.00 

 
เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 

  
4.83 4.67 

 
คิดเป็นร้อยละ 

  
96.67% 93.33% 

5.ภารกิจหลัก 5.2 ระดับความส าเร็จของ
การให้บริการทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ควรมีการออกแบบการประเมินความต้องการ
ของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับพันธกิจ
นอกเหนือจากการเก็บข้อมลูความพึงพอใจและ
ควรมีการระเมินผลการด าเนินการตามแผนและ
น าผลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
 

X 5.00 4.00 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมิน/
ตรวจสอบ 

ตนเอง ตรวจสอบ 

 

5.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 / 3.90 3.90 

5.4 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ควรมีการวเิคราะห์กระบวนการในการท างาน
เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ  
เมื่อการปรับปรุงกระบวนการควรมีการก าหนด
ผลส าเร็จ ตัวช้ีวัดที่ใช้วัดผลความส าเร็จให้มี
ความสอดคล้องกับการปรับปรุง และมีการ
ติดตามผลการปรับปรุงเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินการให้แกผู่้บรหิารหน่วยงานทราบ 
 

X 5.00 3.00 

รวม 
3 ตัวบ่งชี้เฉพาะ 15 

คะแนน   
13.90 10.90 

 
เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 

  
4.63 3.63 

 
คิดเป็นร้อยละ 

  
92.67% 72.67% 

รวม ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
  

4.73 4.15 

 
คิดเป็นร้อยละ 

  
94.67% 83.00% 
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คณะผู้จัดท า SAR (Self-Assessment Report) 
 
บทที่ ๑ ส่วนน า            นางสาวปิ่นปินัทธ์  ค าภู่ 
 
บทที่ ๒ ส่วนส าคัญ  

๑.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ       นางสาวนิตย์ระดี  มาลัยทิพย ์
๒.  การบริหารและการจัดการ      นางสาวสุนีย์  ตั้งศรีวงศ์ 

     นางสาวรุ้งทอง  ไวทยกุล 
      นางสาวพรพัสนันท์  กลมโนนไทย 

     นางสาวเฉลิมพร  ฉ  าไกร 
     นางวรรณรัตน์  ครุธน้อย 

                 นางพนิดา  ควรหาเวช 
      นางสาวปิ่นปินัทธ์  ค าภู่ 

     นางสาวชิดชนก  ตุ้มพ่วง     
๓.  การเงินและงบประมาณ          นางวรรณรัตน์  ครุฑน้อย 
             นางสาวปชญารัตน์  แตงอ่อน 
             นางสุนทรี  ตุงคะสิร ิ
๔.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         นางสาวป่ินปินัทธ์  ค าภู่ 
๕.  ภารกิจหลัก            นางสาวปิ่นปินัทธ์  ค าภู่ 

     นางสาวธาริณี  สิงหเดช 
     นางสาววิภาภรณ์  อินทุยศ 
     นายเป็นเอก  จ าปาดิบ 
     นายพีระพล  นกเผือก 

             นายกิตติ์ธเนศ  สุริยพรศิริกลุ 
 

บทที่ ๓ ส่วนสรุป        นางสาวปิ่นปินัทธ์  ค าภู่ 
บทที่ ๔ รายการหลักฐานอ้างอิง        นางสาวปิ่นปินัทธ์  ค าภู่ 
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ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




