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คำนำ 
 

 งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ประสานแผน จัดทำแผน ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการจัดเตรียม
เอกสารข้อมูลประกอบการตรวจประเมินเกี่ยวกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ซึ่งการปฏิบัติงาน
ขึ้นอยู่กับนโยบายแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงเป็นแหล่งข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และเพื่อให้
การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ และเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ขึ้น 
ทั้งนี้ผู้จัดทำคู่มือได้รวบรวมเทคนิค วิธีการ ในงานด้านนโยบายและแผน งานด้านงบประมาณ งานด้านตรวจสอบ 
ติดตาม และรายงานผล และงานด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งยังสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ และสามารถ
นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ต่อไป หากมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งผู้จัดทํา เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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บทที่ 1   
บทนำ 

 
1.1  ความเปน็มาและความสำคญั 

หน่วยงานทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องมีปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงาน
ของหน่วยงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน รวมทั้ง
ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ ระยะเวลาของการทำงานนั้น  ๆ หากเกิดข้อผิดพลาด 
จะสามารถทราบได้ทันทีว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และสามารถทำการแก้ไขได้ทันท่วงทีที่เกิดการผิดพลาด 
ในกระบวนการทำงาน ไม่ก่อให้เกิดการเสียเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบการทำงาน และกำหนดแนวทางการ
ทำงานในอนาคตได้ เพื่อความสำเร็จของหน่วยงาน ปัจจัยดังกล่าว เรียกว่า “การวางแผน (Planning)”  
 งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ โดยภาระงานของงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน 
จัดทำแผน ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร
ข้อมูลประกอบการตรวจประเมินเกี่ยวกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ซึ่งในทางปฏิบัติต้อง
มีการปรับให้สอดคล้องกับนโยบายในแต่ละยุคสมัย สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงต้องศึกษาสร้างความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานในภารกิจหลักตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีขั้นตอน และระบบการปฏิบัติงานที่เอื้อประโยชน์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านนโยบายและแผน งานด้านงบประมาณ งานด้านตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผล และงานด้านการ
ประกันคุณภาพ สามารถดําเนินการตามแนวทางขั้นตอน และแบบฟอร์มที่กําหนดในแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด  
และมีแนวทางในการปฏิบัติงานเดียวกัน จึงได้จัดทําเอกสารคู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งยังสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ ตลอดจนแสดงขั้นตอนด้านกระบวนการวางแผน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อีกทั้งยังเป็นการจัดการความรู้ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้  เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 
1.2  วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ 

1.2.1  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2  เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  
1.2.3  เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน แทนกันได ้ 
1.2.4  เพื่อให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัต ิ
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1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1  เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ ์
 1.3.2  เกิดการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน  

1.3.3  สามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
1.3.4  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตอบคำถามผู้ใช้บริการ 
1.3.5  ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้

 
1.4  ขอบเขตของการจัดทำคู่มือ 

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนและงบประมาณ ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน จัดทำแผน ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการ
ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการตรวจประเมินเกี่ยวกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ของผู้ปฏิบัตงิานนโยบายและแผน ที่ต้องจัดทำทุกป ี

 
1.5  คำจำกัดความเบื้องต้น 

1.5.1  งานแผนและงบประมาณ หมายถึง แผนงาน แผนงบประมาณรายจ่าย และการติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนนิงานต่าง ๆ  

1.5.2  งานวิเคราะห์งบประมาณ หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน เพื่อจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  

1.5.3  งานติดตาม ประเมินและรายงานผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงาน ของ
แผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงาน หรือ
โครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องด้วย 
 
 
 
 



3 
 

บทที่ 2   
โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบ 

 
2.1  ข้อมูลทั่วไป  

2.1.1  ปรัชญา   
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ ด้วยศาสตร์และศิลป์ ธำรงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน  

พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
2.1.2  วิสัยทัศน์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้  

คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ธำรงภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืนร่วมกันภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมสู่สากล 

 
2.1.3  พันธกิจ        

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคณะ ดังน้ี 
2.1.3.1  ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
2.1.3.2  สร้างสรรค์งานวิจยั นวัตกรรม และงานวิชาการ 
2.1.3.3  ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2.1.3.4  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
2.1.3.5  ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม 
 

2.1.4  วัตถุประสงค์ 
2.1.4.1  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพ และเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.1.4.2  พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และบุคลากร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ 

คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัว 
2.1.4.3  เพื่อผลิตผลงานวิจัย เอกสารตำรา บทความ งานทางวิชาการ พร้อมมีการเผยแพร่  

สู่สาธารณชนในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ
2.1.4.4  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  และ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเตรียมบุคลากรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.1 .4 .5  เพื่ อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงานในองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  

ด้านการบริหารงานบุคคล วัสดุ งบประมาณ การบริการ และการประสานงานเครือข่ายให้สามารถดำเนินการ 
ตามภารกิจอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

2.1.4.6  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา สิ่งแวดล้อม และ
การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.2  โครงสร้างองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานระบบและแผนการประกัน                      

คุณภาพการศึกษา 
- งานตดิตามควบคุมและประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
- งานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานบุคคล 
- งานการเงินและการคลัง 
- งานนโยบายและแผน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานเลขานุการ 

 
 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย 

- งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- งานหลักสตูรและแผนการเรียน 
- งานตดิตามวัดผลประเมินผล 
- งานสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย 
- งานพัฒนาการสร้างนวัตกรรม 
- งานถ่ายทอดและบริการวิชาการ 
- งานวารสารวิชาการ 

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมนักศึกษา 
- งานสวัสดิการนักศึกษา 
- งานวิชาการและวินัยนักศึกษา 
- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

 

กลุ่มงานบริหารศูนย์ภาษา 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานจัดการศกึษานานาชาต ิ

 

 
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
- งานวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคคล

ภายในและภายนอก 

 

 
กลุ่มงานประกันคุณภาพภาษา 

 

 

สำนักงานคณบดี ศูนย์ภาษา 

คณะกรรมการประจำคณะ 

 

โครงสร้างการบริหาร 

คณบด ี

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสำนักงานคณบด ี

สาขาวิชา 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

สาขาวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

สาขาวิชาสังคมวิทยา 

สาขาวิชาดนตรี 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

โครงการหลักสูตรนานาชาต ิ

 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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2.3  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.3.1  ด้านการปฏิบัติการ 
2.3.1.1  ช่วยศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อนำมาประกอบ 

การกำหนดนโยบาย  
2.3.1.2  จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นแผนงานของคณะ เพื่อให้แผนงาน โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
2.3.2  ด้านการวางแผน 

2.3.2.1  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย และผมสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

2.3.3  ด้านการประสานงาน 
2.3.3.1  ประสานการงานและทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอก 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการบริหารจัดการคณะฯ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
        2.3.4  ด้านการบริการ 

2.3.4.1  ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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2.4  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตารางที่ 1  ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ภาระงาน 
1.  ด้านการปฏิบัติการ 
     1.1  ช่วยศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวล
แผน  พิ จารณ าเสนอแนะ เพื่ อนำมาประกอบ 
การกำหนดนโยบาย 

 
1.  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2.  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนวิจัยและ
บริการวิชาการ 
3.  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
4.  รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

     1 .2  จั ดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ 
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นแผนงานของคณะ
เพื่ อให้ แผนงาน โครงการ/กิ จกรรม บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

1.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
2.  จัดทำแผนวิจัยและบริการวิชาการ (Research 
and Community Services Plan)  
3.  จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Plan)  
4.  ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
5.  จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามไตรมาส ทุกไตรมาส 
6.  ควบคุม/ตรวจสอบงบประมาณโครงการพัฒนา
บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาไปราชการ (สำนักงาน
คณบดี และ 12 สาขาวิชา) 
7.  ร่วมจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี 
8.  ตรวจสอบรายละเอียดโครงการทุกโครงการ  
ให้ตรงตามระเบียบการเบิกจ่าย/คำขอตั้งงบประมาณ 
รวมถึ งรายละเอี ยดอื่ น  ๆ  (ชื่ อ โครงการ/รหั ส
งบประมาณ/ประเภทงบประมาณ/ระบุวัน/เดือน/ปีที่
จัดโครงการ/ยอดเงิน/แบบฟอร์ม/กำหนดการ
โครงการ และอื่น ๆ) 
9.  ตรวจสอบรายละเอียดให้ตรงตามแบบฟอร์ม 
และระเบียบการเบิกจ่ายและเสนอเซ็น ต์หนังสือ
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ/หนังสือขอใช้
รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ/หนังสือขออนุมัติเบิกค่า
น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ/ออกคำสั่ง
ไปราชการการของคณาจารย์  บุคลากรภายใน
คณะฯ/หนังสือขออนุญาตพานักศึกษาออกไปนอก
สถานศึกษา  



7 
 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ภาระงาน 
10.  ติดตามผลการดำเนินโครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินโครงการ 
รวมทั้งสรุปผลรายงานผลการดำเนินงานในระบบ 
GrowFa-MIS รายไตรมาส 
11.  จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
12.  จัดทำรายงานประจำปี 
13.  ร่วมจัดทำการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
14.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ (องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวชี้วัด
ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตัวชี้วัดที่  3.2 
จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ) 
ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
โดยเชื่อมโยงกบัวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีตาม
กรอบเวลา เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ข้อ 2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิต
บัณ ฑิ ต  และโอกาสในการแข่ งขั น  และข้ อ  3 
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ เป็นผลจาก
การวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผล
ต่อการดำเนินงานตาม พันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างนอ้ย 1 เรื่อง  
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บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ภาระงาน 
2.  ด้านการวางแผน 
     2.1  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผน
การทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย และผมสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

 
1.  ศึกษา รวบรวมข้อมูล และทำความเข้าใจ เข้าร่วม
ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและแผนต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการดำเนิ นงาน และจั ดทำแผน
ยุทธศาสตร์ แผนวิจัยและบริการวิชาการ แผนบริหาร
ความเสี่ยง และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รวมถึงการ
จัดทำรายงานการเบิกจ่ายของคณะ รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ รายงานประจำปี รายงานความเสี่ยง 
และการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

3.  ด้านการประสานงาน 
     3.1  ประสานการงานและทำงานร่วมกันระหว่าง
ทีมงาน หรือหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ 
และส่งผลต่อการบริหารจัดการคณะฯ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
1.  ประสาน ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน 
ตามแผนต่าง ๆ ของคณะฯ 
2.  ชี้แจง และให้รายละเอียด ข้อมูล ข้อเท็จจริง ให้
คำแนะนำในการดำเนินงานตามแผน 

4.  ด้านการบริการ 
     4.1  ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และ
ชี้แจง เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  เผยแพร่ข้อมูลแบบฟอร์มขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เช่น แบบฟอร์มไปราชการ แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
2.  การให้บริการยืมคืนวัสดขุองคณะฯ 
3.  ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น รวมทั้งตอบปัญหา
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาติดต่อ และอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ที่มาติดต่อ  
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บทที่ 3   
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนวิธีการปฏบิัติงาน 

 
3.1  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหีลักเกณฑ์การปฏิบัติดังนี้ 

3.3.1  งานด้านนโยบายและแผน 
3.3.1.1  จัดทำแผนยุทธศาสตรค์ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
3.3.1.2  จัดทำแผนวิจัยและบริการวิชาการ (Research and Community Services Plan)  
3.3.1.3  จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)  
3.3.1.4  ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

    3.3.2  งานด้านงบประมาณ 
3.3.2.1  จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามไตรมาส 

ทุกไตรมาส 
3.3.2.2  ควบคุม/ตรวจสอบงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาไปราชการ 

(สำนักงานคณบดี และ 12 สาขาวิชา) 
3.3.2.3  ร่วมจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
 

3.3.3  งานด้านตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผล 
3.3.3.1  ตรวจสอบรายละเอียดโครงการทุกโครงการ ให้ตรงตามระเบียบการเบิกจ่าย/คำขอตั้ง

งบประมาณ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ (ชื่อโครงการ/รหัสงบประมาณ/ประเภทงบประมาณ/ระบุวัน/เดือน/ปีที่จัด
โครงการ/ยอดเงิน/แบบฟอร์ม/กำหนดการโครงการ และอื่น ๆ) 

3.3.3.2  ตรวจสอบรายละเอียดให้ตรงตามแบบฟอร์มและระเบียบการเบิกจ่ายและเสนอเซ็นตห์นังสือ
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ/หนังสือขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ/หนังสือขออนุมัติเบิกค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ/ออกคำสั่งไปราชการการของคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะฯ/หนังสือขอ
อนุญาตพานักศึกษาออกไปนอกสถานศึกษา 

3.3.3.3  ติดตามผลการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินโครงการ 
รวมทั้งสรุปผลรายงานผลการดำเนนิงานในระบบ GrowFa-MIS รายไตรมาส 

3.3.3.4  จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.3.3.5  ร่วมจัดทำการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3.3.3.6  จัดทำรายงานประจำป ี
 

3.3.4  งานด้านการประกันคุณภาพ 
         3.3.4.1  จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ (องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ ตัวชี้วัดที่  3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหาร 
ของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ) ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
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รวมทั้ งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
และแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ ข้อ 2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย 
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน  
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน และข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ เป็นผลจาก
การวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานตาม พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

 
3.3.5  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
         3.3.5.1  โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ

สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (เขียนโครงการ กำหนดการ ดำเนินการเบิกจ่าย  
ทำหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ รวมถึงการลงพื้นทีส่ำรวจข้อมูล และนำข้อมูลมาสนับสนุนอาจารย์
เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ) 

         3.3.5.2  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก  
(เขียนโครงการ กำหนดการ ดำเนินการเบิกจ่าย ทำหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ รวมถึงการลง
พื้นที่สำรวจข้อมูล และนำข้อมูลมาสนับสนุนอาจารย์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ) 
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3.2  วิธีการปฏิบัติงาน 
ตารางที่ 2  วิธีการปฏิบัติงาน 

ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
งานด้านนโยบายและแผน 
1.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2.  จัดทำแผนวิจัยและบริการวิชาการ (Research 
and Community Services Plan)  
3.  จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Plan)  
4.  ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 การบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ มาตรา 20 เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
ภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ให้ส่วน
ราชการกําหนดเป้าหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงานหรือ โครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้
ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการ
และประชาชนทราบทั่วกันด้วย 
 การดำเนินการจัดทำแผนนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนต้องดำเนินการร่วมวางแผนการทำงานของ
หน่วยงานหรือ ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน 
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่ อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ประกอบการกำหนดนโยบาย 
เพื่อจัดทำแผน และให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด การจัดทําแผนต้องยึดหลัก
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของ
รัฐบาล (นโยบายมหาวิทยาลัย 4.0) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด แผนพัฒนา
ภาคเหนือ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะฯ
ได้บูรณาการแผนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคณะฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารคณะฯ 
และคณะกรรมการ เพื่อชี้แจงและมอบแผนให้บุคลากรได้
นําไปสู่การยึดถือปฏิบัติ และเผยแพร่แผน ต่อไป 
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ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
งานด้านงบประมาณ 
1.  จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามไตรมาส ทุกไตรมาส 
2.  ควบคุม/ตรวจสอบงบประมาณโครงการพัฒนา
บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาไปราชการ (สำนักงาน
คณบดี และ 12 สาขาวิชา) 
3.  ร่วมจัดทำรายละเอียดคำขอตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
 

  
 มหาวิทยาลัยมีระบบรายงานการตัดจ่ายเงิน 
เพื่อให้ทราบถึงมิติการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ 
 การดำเนินงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ต้องดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร และจัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามไตรมาส ซึ่งในหนึ่งปีงบประมาณต้องรายงาน 4  
ไตรมาส ดังนี้ 
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) 
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

งานดา้นตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผล 
1.  ตรวจสอบรายละเอียดโครงการทุกโครงการ ให้ตรง
ตามระเบียบการเบิกจ่าย/คำขอตั้งงบประมาณ รวมถึง
รายละเอียดอื่น ๆ (ชื่อโครงการ/รหัสงบประมาณ/
ประเภทงบประมาณ/ระบุวัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ/
ยอดเงิน/แบบฟอร์ม/กำหนดการโครงการ และอื่น ๆ) 
2.  ตรวจสอบรายละเอียดให้ตรงตามแบบฟอร์มและ
ระเบียบการเบิกจ่ายและเสนอเซ็นต์หนังสือบันทึก
ข้อความขออนุญาตไปราชการ/หนังสือขอใช้รถยนต์
ส่วนตัวไปราชการ/หนังสือขออนุมัติ เบิกค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ/ออกคำสั่งไปราชการ
การของคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะฯ/หนังสือขอ
อนุญาตพานักศึกษาออกไปนอกสถานศึกษา 
3.  ติ ดตามผลการดำเนินโครงการ การเบิ กจ่ าย
งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินโครงการ รวมทั้ง
สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานในระบบ GrowFa-MIS 
รายไตรมาส 
4.  จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ ยงคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
5.  ร่วมจัดทำการวิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6.  จัดทำรายงานประจำปี 

  
 มหาวิทยาลัยมีระบบ GrowFa-MIS เพื่อให้
รายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ 
 โดยนักวิ เคราะห์นโยบายและแผนต้อง
ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารโครงการ บันทึกข้อความ
ไปราชการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ 
เพื่อจัดทำผลการรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบ 
GrowFa-MIS และจัดทำรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย รายงานประจำปี  
ซึ่งเป็นแผนงานของคณะฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้ 

 
 



13 
 

ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
งานด้านการประกันคุณภาพ 
1.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
(องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 3.1 
ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตวัช้ีวัดที่ 3.2 จำนวนชุมชน
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะ
เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ)  

  
 ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ (องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตัวชี้วัดที่  3.2 
จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์ประกอบ
ที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของ
คณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ) ข้อ 1 พัฒนาแผนกล
ยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ 
สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุ
ตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่ อพิจารณาอนุมัติ  ข้อ 2 
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย 
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน และข้อ 3 ดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ 
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตาม 
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
อย่างน้อย 1 เรื่อง เพื่อดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็น
ส่ วนหนึ่ งของการบริห ารงานคณ ะตามปกติ ที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.  โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตน เองและผู้ อื่ นภายใต้พื้ น ฐานของสั งคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

 
 ดำเนิ นการดำเนิ นการ เขี ยน โครงก าร 
กำหนดการ การเบิกจ่าย ทำหนังสือ และเอกสารต่าง 
ๆ ของโครงการ รวมถึงการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และ
นำข้อมูลมาสนับสนุนอาจารย์เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 
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บทที่ 4   
เทคนิคในการปฏบิัติงาน 

 
4.1  แผนกลยทุธ์ในการปฏบิัติงาน 

งานนโยบายและแผน มีการดำเนินงานในด้าน 1) งานดา้นนโยบายและแผน 2) งานด้านงบประมาณ 
3) งานด้านตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผล 4) งานด้านการประกันคุณภาพ มีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี ้ 

4.1.1  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี ้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน  
และอนาคต 

เป้าประสงค์  
1.  บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
2.  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในยุค New Normal และศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
3.  บัณฑิตมีสมรรถนะในการทำงานในอนาคต สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 

รวมทั้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
1.  ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
2.  ร้อยละของบัณฑิตที่มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ และมีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์  
1.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  

ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ  
2.  พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) เพื่อสร้าง

ทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก  

3.  พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานในปัจจุบัน และอนาคต ความต้องการของ
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ  

4.  พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล 
5.  สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experience) และการแก้ปัญหาตาม

สภาพจริง (Hand-on) สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) เพือ่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
7.  สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกเชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม พันธกิจ
สัมพันธ ์การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์  
1.  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น 
2.  ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์  

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ  
3.  ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง  
4.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู  

ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
ตัวชีวั้ดเป้าประสงค์  
1.  จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าและการเพิ่มมูลค่า 

เชิงพาณิชย์  
2.  ร้อยละผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาต ิ 
3.  จำนวนชุมชนที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเชิงคุณค่าและการเพิ่มมูลค่า 

เชิงพาณิชย์  
4.  จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่ได้รับการอนุรักษ์

ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเกิดคุณค่าและการเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์  
กลยุทธ์  
1.  ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่น 

และขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
2.  พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ให้มีศักยภาพ 

เพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาต ิ 
3.  ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมนำ 

แนวพระราชดำริไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
4.  ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติ อย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์  
1.  นักศึกษา บัณฑิตครูมีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21  
3.  มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
1.  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
2.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย  

และเป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ  
3.  จำนวนเครือข่ายการผลิตครแูละพัฒนาครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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กลยุทธ์  
1.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

หลังสถานการณ์ภายใต้สถานการณ์ New Normal  
2.  ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่ศตวรรษที่ 21  
3.  สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคต 
4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้อง 

กับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัย 

แห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่สู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์  
1.  มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ตามเกณฑ์มาตรฐาน และทำงานอย่างมีความสุข  
3.  มหาวิทยาลัยเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
1.  ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินและรับรองจาก

สถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.  ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาบุคลากร  
3.  ระดับความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา

ท้องถิ่น  
กลยุทธ์  
1.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล  
2.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัดเส้นทางการทำงานใหม่ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3.  พัฒ นาระบบโครงสร้ างพื้ น ฐานทางกายภาพ  และพัฒ นาระบบการปฏิ บั ติ งาน 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม  
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และเอื้อต่อการปฏิบัติงานเชิง

บูรณาการของหน่วยงานภายในองค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 

Universities) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์  
1.   มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาต ิ และนานาชาต ิ 
2.  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่

มาตรฐานสากลและมหาวิทยาลัยในกำกับ  (Autonomous University)  
3.  มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาต ิ 
4.  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคณุภาพในระดับนานาชาต ิ 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
1.  จำนวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติและอยู่ ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
2.  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 

และมหาวิทยาลัยในกำกับ  (Autonomous University) 
3.  จำนวนเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาต ิ 
4.  ผลการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Web metrics, Green University, 

Eco University, Community Engagement University  
กลยุทธ์  
1.  สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 

และนานาชาติ  
2.  วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ 
3.  การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ (Partnership) กับมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก

ทั้งภาครัฐ และเอกชนในระดับชาติและนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 
4.  พัฒนามหาวิทยาลัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพในระดับนานาชาต ิ
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4.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.2.1  งานด้านนโยบายและแผน 
4.2.1.1  จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ ์
 

เชิญบุคลากรของคณะฯ ประชาพิจารณ์แผน 

จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
(กำหนดกรอบแนวทาง/นโยบาย) 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ
ยุทธศาสตร์คณะฯ 

ดำเนินการวิเคราะห ์SWOT 
 

เริ่มต้น 

เสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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นำเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 

จบ 
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4.2.1.2  จัดทำแผนวิจัยและบริการวิชาการ (Research and Community Services Plan)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำเล่มแผนวิจัยและบริการวิชาการฉบับสมบูรณ ์
 

เชิญบุคลากรของคณะฯ ประชาพิจารณ์แผน 

จัดทำ (ร่าง) แผนวิจัยและบรกิารวิชาการ 
 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนวิจัยและบรกิารวิชาการ 

นำเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนวิจัยและบริการวิชาการ 
(กำหนดกรอบแนวทาง/นโยบาย) 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ
ยุทธศาสตร์คณะฯ 

ดำเนินการวิเคราะห ์SWOT 
 

จบ 

เริ่มต้น 

เสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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4.2.1.3  จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำเล่มแผนบริหารความเสี่ยงฉบับสมบูรณ์ 
 

เชิญบุคลากรของคณะฯ ประชาพิจารณ์แผน 

จัดทำ (ร่าง) แผนบรหิารความเสี่ยง 
 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

นำเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
(กำหนดกรอบแนวทาง/นโยบาย) 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ
ยุทธศาสตร์คณะฯ 

ดำเนินการวิเคราะห ์SWOT 
 

จบ 

เริ่มต้น 

เสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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4.2.1.4  ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำเล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับสมบูรณ ์
 

เชิญบุคลากรของคณะฯ ประชาพิจารณ์แผน 

จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

นำเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจดัทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(กำหนดกรอบแนวทาง/นโยบาย) 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ
ยุทธศาสตร์คณะฯ 

ดำเนินการวิเคราะห ์SWOT 
 

จบ 

เริ่มต้น 

เสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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4.2.2  งานด้านงบประมาณ 
4.2.2.1  จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามไตรมาส 

ทุกไตรมาส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จบ 

นำเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 
 

เสนอผู้บริหาร 
พิจารณาและลงนาม 

จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
จากระบบรายงานการตัดจ่ายเงิน 

(http://3dgf.nsru.ac.th) 

วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

http://3dgf.nsru.ac.th/
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4.2.2.2  ควบคุม/ตรวจสอบงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาไปราชการ 
(สำนักงานคณบดี และ 12 สาขาวิชา) 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 
 

ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 

กรณีขอใช้งบประมาณเกิน 
สามารถขอใช้งบประมาณจากอาจารย์ท่านอื่นได้  

แต่ต้องอยู่ในสาขาเดียวกันเท่านั้น พร้อมให้ผู้เบิกร่วม
เซ็นกำกับอนุญาตในบันทึกไปราชการ   

 

 
กรณีขอใช้งบประมาณไม่เกิน 

บุคลากรที่ขอไปราชการ 
กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อความไปราชการ 

ทำสำเนาคืนเจ้าของเรื่อง 

เสนอผู้บริหาร
พิจารณาและลงนาม 

จบ 

เริ่มตน้ 

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

อนุมัต ิ

แจ้งเจ้าของเรื่อง
ดำเนินการแก้ไข 

 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

หมายเหตุ : Download แบบฟอร์มได้ที่เวบ็ไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “แบบฟอร์ม ขออนุญาตไปราชการ” 
 

http://hs.nsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/form.pdf
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4.2.2.3  ร่วมจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำป ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหนา้ที่รับเรื่อง 

หน่วยงานภายในคณะจัดทำสนว.  
และส่งให้เจ้าหน้าที ่

 

มหาวิทยาลัยประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการจัดทำ 
และมอบให้คณะจัดต้ังโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณ 
 

มอบให้คณะจดัตั้งโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

คณะประชุมชี้แจงหลักเกณฑข์ั้นตอนการจัดทำภายในหน่วยงาน 
และมอบให้หน่วยงานภายในคณะจัดตั้งโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 

เริ่มต้น 

มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

จัดส่งกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย 
 

คณะดำเนินการบันทึกโครงการในระบบ Growfa-MIS 
 

จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ
(บันทึกข้อมูล สนว. ลง Excel) 

 

เสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ

พิจารณา 
 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

อนุมัต ิ

ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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คณะแจ้งหน่วยงานภายในคณะดำเนินโครงการต่อไป 
 

รหัสกิจกรรม 
 

จบ 
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4.2.3  งานด้านตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผล 
4.2.3.1  ตรวจสอบรายละเอียดโครงการทุกโครงการ ให้ตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายคำขอตั้ง

งบประมาณ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ (ชื่อโครงการ/รหัสงบประมาณ/ประเภทงบประมาณ/ระบุวัน/เดือน/ปีที่จัด
โครงการ/ยอดเงิน/แบบฟอร์ม/กำหนดการโครงการ และอื่น ๆ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
หมายเหตุ : Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร”์ 
 
 

เสนอผู้บริหาร
พิจารณาและลงนาม 

เจ้าของโครงการเขียนโครงการ 
และส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ 

จบ 

ทำสำเนาคืนเจ้าของเรื่อง 

 

เริ่มต้น 

เจ้าหน้าที่รับโครงการ 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ถูกต้อง 

อนุมติั 

ไม่ถูกต้อง เจ้าของโครงการ
แก้ไขตามคำแนะนำ 



30 
 

4.2.3.2  ตรวจสอบรายละเอียดให้ตรงตามแบบฟอร์มและระเบียบการเบิกจ่ายและเสนอเซ็นตห์นังสือ
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ/หนังสือขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ/หนังสือขออนุมัติเบิกค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ/ออกคำสั่งไปราชการการของคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะฯ/หนังสือขอ
อนุญาตพานักศึกษาออกไปนอกสถานศึกษา  

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “แบบฟอร์ม ขออนุญาตไปราชการ” 

เสนอผู้บริหาร
พิจารณาและลงนาม 

ส่งเรื่องให้เจ้าหนา้ที ่

กรณีขอใช้งบประมาณ 
โครงการ/งบอื่น ๆ (ระบุ) 

 

กรณีไม่ขอใช้งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 

บุคลากรที่ขอไปราชการ 
กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อความไปราชการ 

จบ 

ทำสำเนาคืนเจ้าของเรื่อง 

 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ถูกต้อง 

อนุมติั 

ไม่ถูกต้อง แจ้งเจ้าของเรื่อง
ดำเนินการแก้ไข 

 

http://hs.nsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/form.pdf
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4.2.3.3  ติดตามผลการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินโครงการ 
รวมทั้งสรุปผลรายงานผลการดำเนินงานในระบบ GrowFa-MIS รายไตรมาส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

รวบรวมผลการดำเนินงาน 

ทำบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการจัดโครงการ  
เบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลในแต่ละไตรมาส 

บันทึกผลารดำเนินงานในระบบ GrowFa-MIS 

วิเคราะห์ สรุปผลรายไตรมาส 

จบ 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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4.2.3.4  จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

นำเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 
 

จัดทำแบบฟอร์ม RM1_NSRU การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
จัดทำแบบฟอร์ม RM2_NSRU แผนบริหารความเสี่ยง 
จัดทำแบบฟอร์ม RM3_NSRU รายงานการประเมิลผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
จัดทำแบบฟอร์ม RM4_NSRU สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค. 5)  
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  

 

ศึกษารปูแบบการจัดทำรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รวบรวมข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง 

จบ 

เสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำ

คณะพิจารณา 
 

เริ่มต้น 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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4.2.3.5  ร่วมจัดทำการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วย 

วิเคราะห์เอกสารประกอบ 
การรายงานต้นทุนต่อหน่วย 

รวบรวมเอกสารประกอบการ
วิเคราะห์รายงานต้นทุนต่อหน่วย 

จบ 

นำเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 
 

เสนอผู้บริหาร 
พิจารณา 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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4.2.3.6  จัดทำรายงานประจำป ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นำเสนอมหาวิทยาลัยทราบ 
 

จัดทำร่างรายงานประจำปี 

ศึกษารูปแบบการจัดทำรายงานประจำปี
จากกองนโยบายและแผน 

รวบรวมข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ข้อมูลผลการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณที่จัดทำรายงานประจำปี 

จบ 

จัดทำเล่มรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ ์
 

เสนอผู้บริหาร 
พิจารณา 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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4.2.4  งานด้านการประกันคุณภาพ 
4.2.4.1  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบ 

นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน 

สง่เอกสารให้กบัเจ้าหน้าที่การประกันคุณภาพคณะฯ 

จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจประเมิน 

รวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพ 

เริ่มต้น 

จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
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4.3  วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการ 

มีวิธีการให้บริการกับผู้รับบรกิารมีดังน้ี 
4.3.1  ให้บริการ ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 
 

ภาพที่  1  สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

4.3.2  ให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ และบริการข้อมูล
เกี่ยวกับแผน แบบฟอร์มไปราชการ แบบฟอร์มโครงการ อื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทันเวลา 
และผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และนำมาประกอบการทำงานได้ทันท ี 

 

 
 

ภาพที่  2  เว็บไซต์คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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4.4  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 การปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีการจัดทำแผน ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการตรวจประเมินเกี่ยวกับระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ นั้น มีวิธีการติดตามและประเมินผลในการดำเนินงาน ดงันี ้

1.  การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ กับผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ  
2.  สรุปรายงานต่อผู้บริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/คณะกรรมการบริหารคณะ  
3.  สรุปจัดทำรายงานประจำปี  
 

4.5  แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 เพื่อให้การดำเนินงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประสบความสำเร็จ มีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้  

1.  จัดทำแผน โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์  
2.  จัดทำแบบฟอร์ม และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ เช่น แบบฟอร์มโครงการ แบบฟอร์มไปราชการ ฯลฯ 
3.  เผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน และทันสมัยต่อบุคลากรหรือหน่วยงานอื่น ขึ้นบนเว็บไซต์คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4.  ดำเนินงานตามแผน ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ บริหารอย่าง 

ต่อเนื่อง  
5.  นำข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ไปปรับปรุงแก้ไข และดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร 
 

4.6  จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
นโยบายการดําเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 

กำหนดนโยบายการดําเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสในแต่ละด้าน เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน ควบคูไ่ปกบักฎ ระเบียบ ข้อขังคับ และอื่น ๆ ดังนี ้ 

1.  ด้านความโปร่งใส หน่วยงานพร้อมเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล ดําเนินงานด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ รวมถึง
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนมีการจัดการเรื่อง
การร้องเรียนอย่างเปน็ระบบ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี ้ 

1.1  เปดิเผยขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งตอ่สาธารณชน  
1.2  ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันมิให้ 

หนว่ยงานเสียผลประโยชน์  
1.3  เปดิโอกาสใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสียเขา้มามีส่วนรว่มในการดําเนินงาน แสดงความคิดเห็นและ ติดตาม

ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน  
1.4  มีการแจ้งเวียนข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยผ่านระบบ e-office อินทราเน็ต การแจ้ง ข่าวสาร

ภายนอกผ่านทางเว็บไซด ์www.nsru.ac.th และการติดประกาศ  
1.5  มีระบบการตรวจสอบที่เป็นอิสระ ทั้งการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน และการ

ตรวจสอบโดยระบบของสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ  
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1.6  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง 
และพัฒนาการให้บริการให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ 

2.  ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ อย่างเต็มใจ 
กระตือรือร้น และเต็มประสิทธิภาพ มีความพร้อมที่จะให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค พร้อมทั้งมีเจตจํานงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนวา่การ ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่าง
มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีแนวปฏิบัติ ดงันี ้ 

2.1  ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับพร้อมรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายตอ่สังคมโดยรวม  

2.2  บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มประสิทธิภาพ และเต็มความสามารถ โดยมุ่ งหวัง 
ผลสําเร็จของงาน พร้อมรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์หรือติชมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนํามาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้น  

2.3  บุคลากรในหน่วยงานพร้อมรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการ 
ดําเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายตอ่ทางราชการ  

3.  ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน ต้องไม่มี
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย หรือการทุจริตตอ่หน้าที่ ไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ตลอดจนส่งเสริม ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และรักษาวินัยในการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติ 
ดังนี ้ 

3.1  มีการออกหนังสือเวียน ประกาศ เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับในการบริหาร และการ
ปฏิบัติงานเปน็ลายลักษณ์อักษร โดยมีการเผยแพรผ่า่นเว็บไซดข์องหน่วยงาน  

3.2  ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณ และรักษาวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
อยา่งเครง่ครัด  

3.3  หน่วยงานมีมาตรการที่จะดําเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทําผิดที่ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทาง
ทุจริต ประพฤติมิชอบ  

4.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หน่วยงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติตน ให้เป็นผู้ที่ไม่
ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆ ในหน่วยงาน สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เกิดความละอาย หรือเกรงกลัวที่
จะกระทําการทุจริตโดยมีการปลูกฝัง และสร้างความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม 
สง่เสริมค่านิยมและวิธีปฏิบัติที่ซื่อสัตย ์รับผิดชอบ ถูกตอ้ง เปน็ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี ้ 

4.1  ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่
ในหนว่ยงาน และตอ่สาธารณชน 

4.2  มีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคก์รที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได ้ 
4.3  แตง่ตั้งคณะทํางานดา้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หนว่ยงาน  

5.  ด้านการสร้างคุณธรรมในหน่วยงาน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ ชัดเจนและ
เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน มีการป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างการมี
สว่นรว่มในการบริหาร ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี ้ 
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5.1  มีการกําหนดขั้นตอน คู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สําหรับงานที่มี ความสําคัญ
ต่อองค์กร อาทิ งานพัสดุ งานการเงินการคลัง งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ พร้อมทั้งกําหนด
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

5.2  ผู้บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน มอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และ
ไม่เลือกปฏิบัติ  

5.3  ผู้บริหารทุกระดับเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่ เอื้ออํานวย และสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอ่หนว่ยงาน  

6.  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารภายในหน่วยงานอย่าง ทั่วถึง 
รวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถ้วน และเปน็ปจัจุบันเสมอ ดว้ยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความทันสมัยและ เหมาะสมที่จะเป็น
เครื่องมือในการประชาสัมพนัธ ์โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี ้ 

6.1  ให้ความสําคัญในการเผยแพร.ผลการปฏิบัติราชการ และการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
อย่างทั่วถึง และมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ตลอดจนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหนว่ยงานไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และหลากหลายชอ่งทาง  

6.2  มีการถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง ๕ ด้าน เพื่อให้ 
บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติงาน ที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
 

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การให้หรือรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 
2561 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายเพื่อป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนัก
ถึงการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต ดังนี ้

1.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกคนจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน 
การทุจริต คอรร์ัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

2.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความ โปร่งใส 
พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา  

3.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกคน จะต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็น
การทุจริต คอร์รัปชั่น หรือการให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องที่ตนรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือส่วนตนก็ตาม 

4.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกคนจะต้องไม่เพิกเฉยต่อการพบเห็นผู้กระทํา ความผิด 
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในทันที ตลอดจนให้ความรวมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

5.  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่องค์กรอื่นใดก็ตาม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทําการ หรือละเว้น
กระทําการใด ๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ถือเป็นการกระทํา ที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ทุกคนจะต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทําเช่นนั้นด้วย  
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บทที่ 5   
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานด้านงานนโยบายและแผน มีปัญหา อุปสรรค แนวทาง 

การแก้ไข และการพัฒนางาน ดังนี ้ 
5.1  ปัญหา อปุสรรคในการปฏิบัติงาน  
5.2  แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน  
5.3  ข้อเสนอแนะ  

ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

5.1  ปัญหา อปุสรรคในการปฏิบัติงาน  
5.1.1  เอกสารโครงการ/ไปราชการ ข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน และแนบเอกสารไม่ครบ  

จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารกลับไปแก้ไข   
5.1.2  การรับเอกสารโครงการ/ไปราชการในกรณีเร่งด่วน อย่างกระชั้นชิด ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถ

อนุมัติไดก้่อนการดำเนินโครงการ/การไปราชการ  
 
5.2  แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน  

5.2.1  จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน กรอกข้อมูล และแนบเอกสารให้ครบถ้วน 
5.2.2  ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานติดต่อไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติ 

เพื่อให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ พิจารณา และอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างบุคลากรภายใน
หน่วยงานอย่าน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนแนวปฏิบัติงาน รวมถึงรับทราบปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น  

5.3.2  ควรมีการจัดทำข้อมูลแบบฟอร์มผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา เช่น เว็บไซต์ และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน 
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บรรณานุกรม 
 

นโยบายการดําเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560. สืบค้นเมื่อ  
           วันที่ 7 สิงหาคม 2564, สืบค้นจาก http://ita.nsru.ac.th/upload/policy/120180103160221.pdf 
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การให้หรือรับสินบน มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2561.  
           สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2564, สืบค้นจาก http://ita.nsru.ac.th/upload/policy/20190410122157.pdf 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2564, สืบค้นจาก  
           http://plan.nsru.ac.th/filepublicize/5820190218140835.pdf 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. สืบค้นเมื่อ  

วันที่ 7 สิงหาคม 2564, สบืค้นจาก https://www.m-culture.go.th/admindevelop/ 
download/KRIAT.pdf 

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2564, สืบค้นจาก  
           http://hss.nsru.ac.th/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ita.nsru.ac.th/upload/policy/120180103160221.pdf
http://ita.nsru.ac.th/upload/policy/20190410122157.pdf
http://plan.nsru.ac.th/filepublicize/5820190218140835.pdf
https://www.m-culture.go.th/admindevelop/download/KRIAT.pdf
http://hss.nsru.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)    นางสาวอุษา  มากอง 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)    Miss Usa Makong 
วัน/เดือน/ปีเกิด      1 มกราคม 2540 
เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน   1601000088394 

ที่อยู่ปัจจุบัน    ที่อยู ่      36 หมู่ 7 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี  
จังหวัดนครสวรรค์ รหสัไปรษณีย์ 60130  

หมายเลขโทรศัพท ์     099-2355391 
Email       kibkae_010140@hotmail.com 
ตำแหน่งปัจจุบัน     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณบดี  
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ประวัติการศึกษา      
พ.ศ. 2557 – 2561     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปริญญาตรี  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ประวัติการทำงาน    
27 พฤศจิกายน 2561 ถึง ปจัจุบัน   พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
1 พฤษภาคม 2561 – 23 พฤศจิกายน 2561 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ Innovation Hubs 
      สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 




