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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    รหัสโครงการ   ผว.501/62 โครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

 การผลติบณัฑิต      หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ   หลัก    รอง 

 

3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ 1  หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

 
3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 มาตรการที่ 5.1.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝ่ายนโยบายและแผน 

4.2 ผู้รับผิดชอบ   รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกลุ โทร 4678 

4.3 ผู้ประสานงาน   นางศิริวัลย ์ ยุทธวา  โทร 4700  

 4.4 ผู้รายงานผล   นางศิริวัลย ์ ยุทธวา  โทร 4700  

 
 5. หลักการและเหตุผล 

 การวางแผนกลยุทธ์เป็นงานท่ีต้องอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญและความร่วมมือร่วมใจของคนภายในองค์กร  
รวมถึงการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของการจัดท าแผนประจ าปี 2562 ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร  
และส่งผลให้การปฏิบตัิงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมศีักยภาพ สมกับเป็นองค์กรของภาครัฐท่ีมสี่วนในการพัฒนา 
ประเทศต่อไป 
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6. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อวิเคราะห์และด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 2) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

 

7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  19   คน  ประกอบด้วย 
  นิสิต   จ านวน  - คน 
  บุคลากรสายวิชาการ จ านวน  10 คน 

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน  9 คน 
อื่นๆ   จ านวน  - คน 

7.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
1) จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และปรบัปรุงแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

  2) จัดประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  5,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด(แหล่งงบประมาณ)  กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  5,000.-บาท    
  รวมท้ังสิ้น 5,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

 

9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดประชุมเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏบิัติการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์ 
2. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เมษายน – กันยายน 2562 
2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2) มีแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562  

 

12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. ได้ผลการวิเคราะห์ผล
ด าเนินการปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
2. ได้แผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ. 2562 

- เมษายน – กันยายน 2562 5,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 5.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 


