(ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
คณะ................................................................................
รอบรายงานข้อมูล
£ รอบ 6 เดือน £ รอบ 9 เดือน £ รอบ 12 เดือน
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมิน
สกอ.

หลักฐาน /
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
สมศ.
(1)

(ร่าง) ผลการ
ดาเนินงาน
(2)

หมายเหตุ
(3)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทสี่ อดคล้องกับ
นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันโดยเป็นแผนทีเ่ ชือ่ มโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุม่ สถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่
ทุกหน่วยงานภายใน

ผูเ้ ก็บข้อมูล :...........................................................
เบอร์โทร : ............................ e-mail : .........................................................
ช่วงเวลาการเก็บ
หน่วยงานที่
ข้อมูล
รับผิดชอบ
ปี งปม. / ปี กศ. /
ปีปฏิทิน

R
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T
F
A

1. แผนกลยุทธ์ของคณะ (มีการกาหนดตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์)
2. สรุปการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม
3. คาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะ
4. รายงานการประชุมคณะกรรมบริหารประจาคณะเกีย่ วกับเรือ่ งแผนกลยุทธ์คณะ
5. รายละเอียดแสดงความเชือ่ มโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุม่ สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)
ข้อมูลทีใ่ ช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (สกอ.)
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533
3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
4. (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11

D
A
Q

1. รายงานการประชุม
2. โครงการ/กิจกรรม
3. เว็บไซต์
4. เอกสารประชาสัมพันธ์

ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมิน
สกอ.

หลักฐาน /
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
สมศ.
(1)

(ร่าง) ผลการ
ดาเนินงาน
(2)

หมายเหตุ
(3)

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผน
ปฎิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

1. แผนปฏิบัติการประจาปีของคณะ ครบทัง้ 4 พันธกิจ
2. Strategic map
3. รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีทงั้ 4 พันธกิจ

4. มีตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการ
ประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชีเ้ พื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี

1. KPI เพื่อวัดความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ของคณะ
2. KPI เพื่อวัดความสาเร็จแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะ

5. มีการดาเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจาปี
ครบ 4 พันธกิจ

1. ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจาปี
2. แผนการเบิกจ่าย
3. รายงานผลการการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี

6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ อง
แผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณา

7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
รายงานผลต่อผูบ้ ริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา
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1. รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบัติการประจาปี รอบ 6 เดือน
2. รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบัติการประจาปี รอบ 12 เดือน
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะ เกีย่ วกับการรายงานผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชีข้ องแผนปฏิบัติการประจาปี วาระเพื่อพิจารณา เพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับ
แผน
1. รายงานผลการประเมินการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะ เกีย่ วกับการรายงานผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ วาระเพื่อพิจารณา เพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับแผน

ช่วงเวลาการเก็บ
ข้อมูล
ปี งปม. / ปี กศ. /
ปีปฏิทิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมิน

หลักฐาน /
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
สมศ.
(1)

สกอ.
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฎิบัติการประจาปี

(ร่าง) ผลการ
ดาเนินงาน
(2)

หมายเหตุ
(3)
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะ เกีย่ วกับการพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
2. แผนกลยุทธ์ของคณะทีป่ รับปรุงใหม่
3. แผนปฏิบัติการประจาปีของคณะทีป่ รับปรุงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่...............................................................

D
A
Q

R
D

T
F
A

ช่วงเวลาการเก็บ
ข้อมูล
ปี งปม. / ปี กศ. /
ปีปฏิทิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

