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คำนำ 

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มภีารกิจหลักของตำแหน่งงานในการวางแผน วิเคราะห์ และจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และงานตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสอดคล้องกับ
ทิศทาง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ความคาดหวังและเป้าหมาย โดยเช่ือมโยงกับพันธกิจของสถาบัน เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลเุป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนดไว้ 

  คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานสำหรับ
งานนโยบายและแผนและงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ในแนวทางเดียวกันเป็นการลดข้อผิดพลาดใน
งาน  

  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน บุคลากรและบุคคลทั่วไปในการ
ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนได้ปฏิบัติร่วมกัน 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ความสำคัญ/ความเป็นมา 

นโยบายคือสิ่งที่กำหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวดำเนินการในอนาคต ซึ่งใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจ 
จัดทำแผน จัดทำโครงการและกำหนดวิธีดำเนินการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และทิศทางที่ผู้บริหาร และ
บุคลากรในองค์การใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเมื่อจำเป็น  
  การวางแผนคือการนำแนวนโยบายที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามาดำเนินการตามระยะเวลา เพื่อให้บรรลุ
ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย การกำหนดทางเลือก การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด การนำแผน
มาสู่การปฏิบัติและการประเมินผลปรับปรุง 
 
วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
  1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านการบริหารแผนงาน โครงการและงบประมาณ
เพื่อบรรลุตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 
  2. เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานแผน 
  3. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  4. เพื่อให้แผนที่วางไว้สามารถปฏิบัติได้และใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด  
  5. เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี จัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วน 
  6. เพื่อใช้มอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. เพื่อลดความผิดพลาด ความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งในการทำงาน 
  8. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
  1. ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและความผิดพลาดหรือลดความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัตงิาน
ในอนาคต 
           2. ทำให้หน่วยงานมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ง่าย 
            3. ช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ 
            4. ช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
              5. ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นระบบ ผู้บริหารสามารถควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานได้ง่าย 
ขอบเขตของคู่มือ 
  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานครั้งนี้ ครอบคลุมการบริหารแผนงาน โครงการและงบประมาณ 
ตั้งแต่ข้ันตอนการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และพันธกิจ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณ การจัดทำแผนรายจ่ายงบประมาณและการติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้
การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพ บรรลุตัวช้ีวัดทุกระดับ โดยผู้บริหาร บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำ
แนวทางจากคู่มือนี้ไปปฏิบัติได้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ/นิยามปฏิบัติการ 
  1. คู่มือการจัดทำแผน หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดข้ันตอน วิธีการ และกรอบแนว
ทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งเป็นแนวทางช่วยให้หน่วยงานสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกรอบแนวทางที่ก ำหนด สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของ
มหาวิทยาลัย และนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  2. การบริหาร หมายถึง กระบวนการของการวางแผน การจัดการ การสั่งการ และการควบคุม
การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  3. แผนงาน หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
  4. โครงการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมอันประกอบไปด้วยแผนงาน โดยระบุรายละเอียดต่างๆ
ไว้อย่างชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังต้องชัดเจนในเรื่องของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด และแผนงานใน
การทำกิจการต่างๆ จำเป็นต้องมีการระบุถึงวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ 
  5. งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงาน
ทั้งหมดในระยะหนึ่งรวมถึงการประมาณการบรหิารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นใน
การสนับสนุนการดำเนินการ 
  6. แผนรายจ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย เพื่อ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
  7. ประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือการกระทำใด ๆ ที่นำไปสู่ผลสำเร็จ 
  8. ตัวช้ีวัด หมายถึง ดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดข้ึน โดยเป็นหน่วย
วัดที่แสดงผลสัมฤทธ์ิของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้ 
  9. แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการในปี นั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความสำเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน 
  11. แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ
เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจหลักที่กำหนด  
  12. การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพื่อรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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บทท่ี 2 
หน้าท่ีความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
1. งานจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ 

1.1 การทบทวนข้อมลู วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผน 
1.2 จัดทำ (ร่าง) แผน 
1.3 เสนอที่ประชุมต่างๆ ตามลำดับ (คณะกรรมการบริหารคณะฯ/คณะกรรมการประจำ 
คณะ) เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผน 
1.4 ถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัต ิ(อบรม/เผยแพรร่ะดับหน่วยงาน) 

2. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ซึง่จะแบ่งออกเป็น 

• ติดตามตัวช้ีวัดในแผน 
• ติดตามโครงการในแผน 

2.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
2.3 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 
2.4 เสนอที่ประชุมต่างๆ ตามลำดับ (คณะกรรมการบริหารคณะฯ/คณะกรรมการประจำ 
คณะเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน 
2.5 นำข้อเสนอแนะ ไปปรับปรงุแผน 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย  
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ ดังนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1) รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลนโยบายรัฐบาล กระทรวง มหาวิทยาลัย และสถานการณ์
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมาย
ของคณะ หรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของคณะ  
  2) รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของคณะหรือ
ทิศทางการพัฒนาเพื่อการวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจหลักของคณะที่
กำหนดไว้  
  3) ตรวจสอบแผนงาน โครงการและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อช่วยจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมของคณะได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
  4) ติดตามประเมินผลตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและการใช้จ่าย
งบประมาณของคณะ 
  5) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันรวมทั้งจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายเดือน รายไตรมาส และรายงานภาพรวมประจำปี  
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  2. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของสานักงานคณะหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิที่กำหนด  
  3. ด้านการประสานงาน  
  1) ประสานการทำงานร่วมกันในคณะและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
กำหนดไว้  
  2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
  4. ด้านการบริการ  
  1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ
ของคณะ งบประมาณ ระเบียบการและระบบการติดตามประเมินผลในกระบวนการงบประมาณ  
  2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน 
งบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 
โครงสร้างการบริหาร 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2544 สถาบันให้แยก
โครงสร้างออกมาเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
             ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง 
การแบ่ งส่ วน ราชการห รือห น่ วยงานของมห าวิทยาลั ย  ล ง วันที่  27 ธัน วาคม  พ .ศ . 2549 ซึ่ งคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 
             1. สำนักงานคณบด ี
             2. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
             3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
             4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี

 

 



 
 

 

5 

โครงการขององค์กร (Organization chat) 

 

 

 



 
 

 

6 

โครงการการบริหาร (Administration Chat) 

โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 



 
 

 

7 

โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chat) 
 

โครงสร้างการบริหารงานของสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
  การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธี
ปฏิบัติงานและกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบ และ
รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
  1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2563 
  2. แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 
2564 
  3. แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2563-2567
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
  4. แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 
2564 
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  6. คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
วิธีการปฏิบัติงาน 
  1. วิเคราะห์ ทบทวน รวบรวมและจัดทำแผนงานต่างๆ 
   • แล้วเสร็จตามกำหนด 
   • ครบจำนวนตามแผน 
   • สามารถนำเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดแผนและนำไปปฏิบัติได้ 
  2. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   • ตรวจสอบ ติดตามแผนงาน/โครงการตามกำหนดทุกโครงการ 
   • ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานตามกำหนดเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะ 
   • ประสานงาน จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกำหนดและนำผลการดำเนินการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
   
ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต/สิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติ 
  1. ควรดำเนินการตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่กำหนดอย่าง
เคร่งครัด 
  2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในการขออนมัติโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติ 
  3. ติดตามผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลา 
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แนวคิด/งานวิเคราะห์-วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง/กรณีศึกษา 
  การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
  1. ทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ 

• วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
• วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
• ประเมินสถานภาพของหน่วยงาน 

  2. การกำหนดยุทธศาสตร์หลักขององค์กร 
• การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

 3. ทบทวนตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
• เทคนิคการเขียนเป้าหมายและตัวช้ีวัดผลผลิต 
• ตัวช้ีวัดผลกระทบ (Impact Indicators) 

  4. กลยุทธ์ (Strategic) 
• เทคนิคการเขียนกลยุทธ์ 

  5. แนวทาง/วิธีการกำหนดกลยุทธ์ 
  6. ทบทวนกลยุทธ์และโครงการ 
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บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
  1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2563 
  2. แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2563-2567
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ดังนี ้
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของท้องถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการเพื่อความต้องการของท้องถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร  
  3. แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 
2564 มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างศักยภาพงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมร่วมกับนักศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3 หาแนวร่วมการวิจัยเพื่อให้ได้แหล่งทุนสนับสนุน 
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างศักยภาพงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมร่วมกับนักศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 6 หาแนวร่วมการวิจัยเพื่อให้ได้แหล่งทุนสนับสนุน 
  กลยุทธ์ที่ 7 เพิ่มเป้าหมายการลงพื้นที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของท้องถ่ิน 
  กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ท้องถ่ิน 
  กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาความเข้มแข็งการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่ 10 ขยายพื้นที่ความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 11 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับการ
         เรียนการสอนและการวิจัย 
  กลยุทธ์ที่ 12 สร้างแรงจูงใจบุคลากรให้พัฒนาตนเองตามความต้องการ 
  กลยุทธ์ที่ 13 ปรับปรุงกลไกระบบการบริหารจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิก -จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  5. คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chat) 

1. วิเคราะห์ ทบทวน รวบรวมและจัดทำแผนงานต่างๆ 
 2. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

การจัดทำแผนงานและประเมินผลการปฏิบัตกิาร รายละเอียดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 

ผู้รับผิดชอบ ผังงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีการ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 

 
 

   

หัวหน้าสาขาวิชา  
 
 
 

1. ทบทวนผลการประเมินคณะฯ 
จากภายใน ภายนอก ข้อเสนอแนะ
จากบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ทบทวน วิเคราะห์ แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการในปีที่
ผ่านมา 

1. ผลการดำเนินงาน
ตามแผนฯ ปีที่ผ่านมา 
2. (ร่าง)แผนปฏิบัติ
การประจำปี 

ภายในกำหนด 

หัวหน้าสาขาวิชา  
 
 
 

หัวหน้าสาขาวิชาส่ง(ร่าง)
แผนปฏิบัติการประจำปี 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

ภายในกำหนด 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน/
หัวหน้าสำนักงาน
คณบดี 

 
 
 

ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำปี
ของสาขาให้สอดคล้องแผนงาน 
โครงการและงบประมาณ 

1. (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การประจำปี 
2. รายละเอียดคำขอ
ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายฯ 

ภายใน 1 สัปดาห์ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 

นำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี
ของสาขาวิชามาจัดทำ(ร่าง)
แผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของคณะ 

ภายใน 1 สัปดาห์ 

ผู้บริหารคณะ/
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 
 

เสนอผู้บริหารพิจารณาตามลำดับ 
ดังน้ี 
1. คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
2. คณะกรรมการประจำคณะฯ 

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของคณะ 

ภายใน 2 สัปดาห์ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 
 

เผยแพร่และสำเนาให้
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
สาขาวิชาและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของคณะ 

ภายใน 1 วัน 

หัวหน้าสาขาวิชา/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นำแผนปฏิบัติการประจำปีของ
คณะ ไปดำเนินการตามที่กำหนด
ไว้ 

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของคณะ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

เริ่มต้น 

(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปี 
ของสาขาวิชา 

ทบทวน วิเคราะห์ ตรวจสอบ
รายละเอียดของแผน 

 

(ร่าง)แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของคณะ 

 

 เสนอผู้บริหาร 

เผยแพร่และสำเนาให้ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

 นำแผนไปปฏิบัติ 

สิ้นสุด 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ทบทวนแผนปฏิบัติการ 
ปีที่ผ่านมา 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิผล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป ี
 

ผู้รับผิดชอบ ผังงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีการ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 

 
 

   

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบเสนอแบบขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม 

Download แบบขอ
อนุมัติโครงการ/
กิจกรรมจากเวปไซด์
คณะ 

ภายใน 1 วัน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 

ตรวจสอบแบบขออนุมัติโครงการ 
/กิจกรรมที่มีผู้เสนอขออนุมัติ ให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ งวดเงินที่กำหนดไว้ 

1. แบบขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม 
2. รายละเอียดคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายฯ 

 

ผู้บริหารคณะ/
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 
 

เสนอผู้บริหารพิจารณาตามลำดับ 
ดังน้ี 
1. รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี 
2. รองคณบดีฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
3. คณบดี 

แบบขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม 
 

ภายใน 3 วัน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 
 

นำแบ บ ขออ นุ มั ติ โค ร งก าร /
กิจกรรมลงหน้าเวปไซต์คณะและ
จัดเก็บเอกสารฉบับจริงเข้าแฟ้ม 
แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

แบบขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม 
 

ภายใน 1 ชั่วโมง 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 

นำโครงการ/กิจกรรมไปดำเนินการ 
และเบิกจ่ายงบประมาณตามที่
กำหนดไว้ 

แบบขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม 
 

ภายในกำหนด 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 1. ติดตามแบบประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมจาก
ผู้ขออนุมัติเพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. นำผลการประเมินโครงการ/
กิจกรรมลงหน้าเวปไซต์คณะ 

1. Download แบบ
ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมจาก
เวปไซด์คณะ 
 
 

หลังดำเนินงาน
เสร็จสิ้นแล้ว 2 
สัปดาห์ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนฯ ของคณะทุกไตรมาสต่อ 
1. คณะกรรมการบริหารคณะ 
2. คณะกรรมการประจำคณะ 
 
 
 
 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตามไตรมาส 

ไตรมาส 1, 2, 3 
และ 4 

เริ่มต้น 

เสนอขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรม 

ตรวจสอบรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

 

เสนอผู้บริหาร 

สิ้นสุด 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

นำลงหน้าเวปไซต์คณะ/             
แจ้งผู้รับผิดชอบ 

 

ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

ติดตามแบบประเมิน 
ผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนฯ 
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    แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 
 

ผู้รับผิดชอบ ผังงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีการ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 

 
 

   

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 

ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
และผลการควบคุมภายในในปีที่
ผ่านมา 
 

1. สรุปผลการดำเนิน 
งานโครงการ/กิจกรรม 
การบริหารความเสี่ยง 
(RM4_NSRU) 
2. รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 

ภายในกำหนด 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 
 

จัดทำแบบวิเคราะห์ปัจจัยความ
เสี่ยง ผลกระทบและแนวทาง 
การป้องกันความเสี่ยง 
(RM1_NSRU) 

แบบวิเคราะห์ปัจจัย
ความเสี่ยง ผลกระทบ
และแนวทางการ 
ป้องกันความเสี่ยง 
(RM1_NSRU) 

ภายใน 1 สัปดาห์ 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน 

 
 
 

จัดทำ(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง
(RM2_NSRU) และรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.5) 
 

1. (ร่าง)แผนบริหาร
ความเสี่ยง
(RM2_NSRU) 
2. รายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.5) 

 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 

เสนอผู้บริหารพิจารณาตามลำดับ 
ดังน้ี 
1. คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
2. คณะกรรมการประจำคณะฯ 

แผนบริหารความเสี่ยง
(RM2_NSRU) 
 

ภายใน 2 สัปดาห์ 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 
 

เผยแพร่และสำเนาให้
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
สาขาวิชาและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

แผนบริหารความเสี่ยง
(RM2_NSRU) 
 

ภายใน 1 วัน 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

นำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
ของคณะ ไปดำเนินการตามที่
กำหนดไว้ 

แผนบริหารความเสี่ยง
(RM2_NSRU) 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 

เริ่มต้น 

ทบทวนแผนและผล 
ในปีที่ผ่านมา 

จัดทำแบบ RM1_NSRU  

จัดทำ(ร่าง) RM2_NSRU 
และ แบบ ปค.5 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอผู้บริหาร 

เห็นชอบ 

เผยแพร่และสำเนาให้ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

 นำแผนไปปฏิบัติ 

สิ้นสุด 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 
ผู้รับผิดชอบ ผังงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีการ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ระยะเวลา

ดำเนินการ 
 
 

 
 

   

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 

ดำเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี
ของคณะ 

1. แผนบริหารความเสี่ยง
(RM2_NSRU) 
 

ภายในกำหนด 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 

ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

แบบติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

ปีละ 2 ครั้ง 
(รอบ 6 และ 12 
เดือน) 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 

จัดทำรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจำปี 

1. (ร่าง) รายงานการประเมิน 
ผลและปรับปรุงแผนบริหาร
ความเส่ียง (RM3_NSRU) 
2. (ร่าง) สรุปผลการดำเนิน 
งานโครงการ/กิจกรรม การ
บริหารความเส่ียง 
(RM4_NSRU) 
3. (ร่าง) รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4) 
4. (ร่าง) รายงานการประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน (แบบ 
ปค.5) 

ภายใน 1 สัปดาห์ 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ
พิจารณา 

1. สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม การ
บริหารความเสี่ยง 
(RM4_NSRU) 
2. รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบ 
ปค.5) 

ภายใน 2 สัปดาห์ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
 

1. สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม การ
บริหารความเสี่ยง 
(RM4_NSRU) 
2. รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบ 
ปค.5) 

ภายใน 1 สัปดาห์ 

 

เริ่มต้น 

ติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงาน 

แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

จัดทำรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

สิ้นสุด 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหาร 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/ความสำเร็จ 
  1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกบัผูร้ับผิดชอบในแตล่ะโครงการ/กจิกรรม 
  2. ติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ 
  3. แบบรายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ออนไลน์ 
  https://forms.gle/xFZFjwHgbYZ5EAbEA 
  4. รายงานผลการการดำเนินงานกจิกรรมตามแผน ประจำไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจำคณะ 
 
วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
  1. บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา 
  2. แก้ไขปัญหาของผู้รบับริการได้ตรงเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ 
  3. บริการด้วยความสุภาพ เอาใจใส่ ยินดีให้คำปรึกษาแม้ไมส่ามารถดำเนินการให้ได้ 
 
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรม/สมรรถนะในการปฏิบัตงิาน 
  1. สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

•  พยายามทำงานในหน้าที่ให้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ขยันหมั่นเพียร 
•  ทำงานได้ตามเป้าหมายทีผู่้บงัคับบญัชากำหนดและจัดทำแผนงานทีร่ับผิดชอบเสนอต่อ
ผู้บังคับบญัชาเพื่อขออนมุัติดำเนินการ 
•  พัฒนาวิธีการทำงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  2. สมรรถนะการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
•  วางแผน กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของงาน 
•  วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานต่างๆ ที่มหีน่วยงานหรือผูเ้กี่ยวข้องหลายฝ่าย 
•  แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิเพือ่เพิม่ความเช่ียวชาญในงานของตนเอง และเรียนรู้งานอื่นๆ 
เพื่อสามารถนำมาประยกุต์ใช้ 

  3. สมรรถนะการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
•  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และวินัยที่กำหนด 
•  ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัตงิาน 
•  ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งไม่
นำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

  4. สมรรถนะการทำงานเป็นทมี 
•  ทำหน้าที่ของตนเองในทมีได้เป็นอย่างด ี
•  มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 
•  เต็มใจให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือกบัส่วนรวมเป็นอย่างดี 

https://forms.gle/xFZFjwHgbYZ5EAbEA
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. วิเคราะห์ ทบทวน รวบรวมและจัดทำแผนงานต่างๆ 
  1. บุคลากรขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนงานของตนเองและมีทัศนคติว่าเป็นภาระ
งานเพิ่มข้ึนจากงานประจำ ทำให้ขาดความเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายของคณะฯ และเป้าหมายของตนเอง 
  2. บุคลากรบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะฯ 
 2. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  1. ขาดการรายงานผลหลังการดำเนินงาน ทำให้ผู้จัดเก็บข้อมูลไม่สามารถรวบรวมผลการ
ดำเนินงานเพื่อรายงานในลำดับต่อไปได้ 
  2. การกำหนดตัวช้ีวัดบางโครงการไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานใน
ภาพรวมได้ 
 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

1. วิเคราะห์ ทบทวน 
รวบรวมและจัดทำ
แผนงานต่างๆ 

1. บุคลากรขาดความเข้าใจในกระบวนการ
จัดทำแผนงานของตนเองและมีทัศนคติว่าเป็น
ภาระงานเพิม่ขึ้นจากงานประจำ ทำให้ขาด
ความเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายของคณะฯ 
และเป้าหมายของตนเอง 

งานนโยบายและแผนและผูท้ี่เกี่ยวข้องควรให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความเช่ือมโยงของ
เป้าหมายของแผนกับเกณฑ์ต่าง ๆ ทีบุ่คลากร
ต้องจัดทำ 

 2. บุคลากรบางส่วนขาดการมสี่วนร่วมในการ
ดำเนินงานของคณะฯ 

ผู้บริหารทุกระดับในคณะฯ ต้องควบคุม ดูแล 
ติดตามบุคลากรให้มสี่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำแผนงานต่างๆ 

2. งานตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการ
ดำเนินงานให้
ผู้บังคับบญัชาทราบ 

1. ขาดการรายงานผลหลงัการดำเนินงาน ทำ
ให้ผูจ้ัดเกบ็ข้อมลูไม่สามารถรวบรวมผลการ
ดำเนินงานเพือ่รายงานในลำดับต่อไปได้ 

1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกบั
ผู้รบัผิดชอบในแต่ละโครงการ/กจิกรรม 
2. ติดตามผลการดำเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ 
3. แบบรายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ออนไลน์ 
https://forms.gle/xFZFjwHgbYZ5EAbEA 

 2. การกำหนดตัวช้ีวัดบางโครงการไม่ชัดเจน 
ทำให้ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานใน
ภาพรวมได้ 

1. ทบทวนการวิเคราะหป์ัจจัยทางยุทธศาสตร์ 
2. การกำหนดยุทธศาสตร์หลักขององค์กร 
3. ทบทวนตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
4. ทบทวนกลยทุธ์และโครงการ 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถใช้
ร่วมกันได ้
  2. ควรมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็น
การประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลา 
  3. ควรมีการจัดทำช่องทางการใหค้วามรู้ให้กบับคุลากร เช่น เว็บไซต์ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 
ตัวอย่างแบบเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

โครงการ ขอตั้งงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. หน่วยงานหลัก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
2. ชื่อโครงการ   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ชื่อกิจกรรม …………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
    ลักษณะกิจกรรม ………………………………………………………………………………………………………………………………  

ลักษณะการดำเนินการ  
           โครงการใหม่  
    โครงการทีท่ำครั้งเดียว  (โครงการที่รเิริม่ใหม่ไม่เคยมมีาก่อน) 
                            โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ..............ปี 
                              โครงการที่นำมาต่อยอดขยายผล  
   จากโครงการ ...................................................../กจิกรรม...............................................
  โครงการเดมิ  
                               โครงการทีท่ำซ้ำทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม   
                              โครงการที่ทำซ้ำทกุปีโดยขยายผลกลุม่เป้าหมายใหม่ 
3. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี ้
3.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ระยะที่ 1 (ปี 2561-2564)
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ : ............................................................................................................................. ...... 

กลยุทธ์ที ่: ............................................................................................................... .................................. 
ตัวช้ีวัดที่ : .................................................................................................................................................  

3.2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ  
           ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ : ........................................................................................................................... .. 
 กลยุทธ์ที่ : ............................................................................................................................................ ..... 
 ตัวช้ีวัดที่ : ............................................................................................................. .................................... 
  การบูรณาการกับภารกิจอ่ืน 

 การวิจัย ช่ือโครงการ.................................................................................................................. .......... 
 การบริการวิชาการ ช่ือโครงการ.......................................................................................... ................. 
 การเรียนการสอน ช่ือรายวิชา.......................................................................................................... .... 
 ทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม (ระบ)ุ........................................................................................................... 
 ผลลัพธ์ที่พงึประสงค์ของการศึกษา (DOE Thailand) 

  ผู้เรียนรู ้ (มีความเพียร ใฝรู่้ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันยุคดิจิทัล มสีมรรถนะ 
(Competency) รักษ์และประยุกต์ภูมปิัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสัมมาอาชีพ) 
  ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (ทักษะทางปญัญา ทักษะในศตวรรษที่ 21 Digital Intelligent 
ความคิดสร้างสรรค์ การบรูณาการข้ามศาสตร์ พฒันานวัตกรรม) 
  พลเมืองที่เข้มแข็ง (รักชาติ รักท้องถ่ิน จิตสำนึกพลเมอืงไทย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืน) 

เลขที่............................. 
วันที่รับ.......................... 



 
 

 

4.  หลักการและเหตุผล  
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ................................
......................................................................................................................................................................................... 
5. วัตถุประสงค์  
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................................... ...................... 
6. แผนการปฏิบัติงาน 
เป้าหมายของโครงการ 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.  เชิงคุณภาพ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย รหัสงบประมาณ...................................................................................................  

หมวดรายจ่าย รายละเอียด จำนวนเงิน 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ค่าตอบแทน 
 

1. ............................................ 
2. ............................................ 
3. ……………………………………… 

     
 

ค่าใช้สอย 
 

1. ............................................ 
2. ............................................ 
3. ............................................ 

     

ค่าวัสดุ 
 

1. ............................................ 
2. ............................................ 
3. ............................................ 

     

 รวม      

 
 
 
 



 
 

 

8. การกำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม 

กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

 เชิงปริมาณ 
...................................................
................................................... 

     
 

 เชิงคุณภาพ 
...................................................
................................................... 

     

 
9. การประเมินผล 
  ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้รบับริการมีความรู้ความเข้าใจ 
  มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
             อื่นๆ ระบุ................................................................... 
 
10. ระยะเวลาท่ีใช้ในโครงการ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
11.  สถานท่ีดำเนินงาน 
.............................................................................................................................................................................. ........... 
12. ผู้ขออนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ............................................................................... 
                 (..................................................) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
13. ผู้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ 
............................................................................................................................. ............................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................................... 
                 (นางสุประวีณ์  สิทธิอัครานนท์) 
                                  รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบด ี
 
 
 
 
 



 
 

 

14. ความเห็นของรองคณบดฝี่ายบริหาร 
............................................................................................................................. ............................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................................... 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม) 
                          รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 
15.  ความเห็นของคณบด ี

 อนุมัต ิ
 ไม่อนุมัต ิ

............................................................................................................................. ............................................................

......................................................................................................................................................... ................................ 
 
 

ลงช่ือ............................................................................... 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  พะยิ้ม) 
            คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 25…….. 

1. ช่ือโครงการ.................................................................................................................. ..................................... 
2. ช่ือกิจกรรม............................................................................................................................. .......................... 

ประเภทกจิกรรม   อยูใ่นแผนปฏิบัตกิาร ปี 25..  นอกแผนปฏิบัติการ ปี 25.. 
3. ผู้รบัผิดชอบโครงการ.................................................................. สาขาวิชา...................................................... 
4. วันที่ดำเนินการ.............................................................................................................. ................................... 
5. ความสอดคล้องของแผน 

3.1. ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่  1   2   3   4   5 
3.2. เป้าประสงค์   1   2   3   4   5 
3.3. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
  สกอ. ตัวบ่งช้ีที่

............................................................................................................................. ................. 
6. วัตถุประสงค ์

ท่ี วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
สภาพความสำเร็จ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

       
       
 

7. เป้าหมายและการประเมินผลโครงการ 
7.1  เป้าหมายเชิงปรมิาณ

............................................................................................................................. ....... 
  ผลการประเมินเชิงปริมาณ (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 

 (ระบุ)..........................................................................................................................................................
... 

7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
............................................................................................................................. ....... 

  ผลการประเมินเชิงคุณภาพ   
   ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ.........../ระดับ………… (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 
   ความรู้ความเข้าใจทีเ่พิ่มข้ึน ร้อยละ.........../ระดับ………… (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 
   นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได ้ ร้อยละ.........../ระดับ………… (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน 
   อื่นๆ........................................................................................  (   ) ผ่าน     (   ) ไม่ผ่าน 
 



 
 

 

8. กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
ช่วงเวลา งบประมาณ 

แผน ปฏิบัติจริง แผน ปฏิบัติจริง 
1.  ข้ันวางแผนงาน (P) 
……………………………………………………………… 

    

2. ข้ันดำเนินการ (D) 
……………………………………………………………… 

    

3. ข้ันสรุปและประเมินผล (C) 
……………………………………………………………… 

                                            

4. ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
……………………………………………………………… 

    

 

9. การบูรณาการของโครงการกับการเรียนการสอน การวิจยั หรือการบริการวิชาการ 
  ไม่มี 
  การเรียนการสอน รายวิชา....................................................................................................... ............. 
      โดย.......................................................................................................... .............................................. 
      .............................................................................................................................................................. 
 การวิจัย ช่ือโครงการวิจัย  เรื่อง............................................................................................................. 
      โดย.......................................................................................................................... ............................. 
      .............................................................................................................................................................. 
 การบริการวิชาการ ช่ือโครงการบริการวิชาการ.................................................................................... .. 
      โดย........................................................................................................................................................ 
      .............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

10. ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดง    
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดง                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดง                



 
 

 

11. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของโครงการ 
 11.1 ปัญหาอุปสรรค................................................................................................................. ...................... 

   ............................................................................................................................. .................................. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.2.  ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................. .................................. 
   ............................................................................................................................. ................................. 

12. เอกสารอ้างอิง 
a. โครงการ เลขที่.................. 
b. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัตหิน้าที่โครงการ เลขที.่........................ 
c. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร เลขที่......................... 
d. หนังสือเชิญวิทยากรจากภายนอก ที่................(ถ้าม)ี 
e. บันทึกเชิญวิทยากร ที.่...............(ถ้ามี) 

 
        ลงช่ือ                                        
                      (                               ) 
                        ผู้ประเมินผล 
        วันที่                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

 
 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวมยุรา สิทธิ 
วัน เดือน ปีเกิด 3 กุมภาพันธ์ 2520 
ที่อยู่ปัจจุบัน  7 หมู่ 4 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สถานที่ทำงาน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประวัติการศึกษา  
2539-2546  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกจิ 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 


