แผนกลยุทธ์
กองนโยบายและแผน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564

คำนำ
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้านการ
จัดทานโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย การตั้งงบประมาณ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการ
ดาเนินการด้าน ระบบสารสนเทศและเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผนประจาปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ถือได้ว่า เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานของกองนโยบายและแผน ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้กาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจ
ของกองนโยบายและแผนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

กันยายน 2563

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประวัติควำมเป็นมำ
กองนโยบายและแผน เดิมเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล โดยมีหัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่ง
เป็นแผนกหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.
2518 ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2527 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองนโยบายและแผน
โดยมีหัวหน้ากองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2535 พระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบัน
ราชภัฏ” แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้ วันที่ 25 มกราคม
2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 หัวหน้ากองนโยบายและแผน จึงปรับเปลี่ยนเป็น
ผู้อานวยการกองนโยบาย วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังผลให้มี
การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
สานักนโยบายและแผนมีฐานะเทียบเท่ากองภายในสานักงานอธิการบดีและใช้ชื่อว่า “กองนโยบายและ
แผน” โดยมีผู้อานวยการกองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกากับดูแลของ รองอธิการบดี

ปรัชญำ (Philosophy) :
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
พัฒนาการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ

วิสัยทัศน์ (Vision) :
สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission) :
1. วิเคราะห์ วางแผนและพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยการมีส่วน
3. กากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ และพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (EdPEx)

ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
P = Plan จัดทาแผนมหาวิทยาลัย ระยะสั้น และระยะยาว
L = Like to Learn สนใจ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A = Adaptive การปรับตัวให้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
N = Network สร้างเครือข่ายพันธมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป้ำประสงค์ (Goals) :
1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะนั้น และระยะยาว อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร ให้มีความถูกต้อง และสามารถให้บริการข้อมูล
ทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนากระบวนการติดตามผลการดาเนินงานด้านงบประมาณและการดาเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และจัดทารายงานเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอก และการติดตามตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย อย่าง
มีประสิทธิภาพ
6. เพื่อจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์(Strategies)
1. สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัย และแผนอื่น ๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. พัฒนากระบวนการจัดทางบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
3. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โครงสร้ำงของกองนโยบำยและแผน

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพกองนโยบำยแลแผน (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1.บุคลากร ผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถและ
ความชานาญงานสามารถให้คาปรึกษาแนะนาใน
ภารกิจที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
2.มีกระบวนการทางานที่มีความชัดเจน
3.มหาวิทยาลัยสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
4.มีกระบวนการทางานที่เน้นการทางานแบบมี
ส่วนร่วม และมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
5.เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล สถิติ ที่สามารถ
ใช้อ้างอิงได้

1.ระบบการจัดการด้านเอกสารของงานธุรการ ยัง
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทาให้การค้นหาเอกสาร
ใช้เวลานานรวมทั้งไม่ประหยัดทรัพยากร

โอกำส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

1.หน่วยงานระดับประเทศมีการบริหารจัดการ
แบบใหม่ ทาให้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ใหม่ๆ
2.ได้รับมอบหมายงานที่มีความสาคัญเร่งด่วนจาก
มหาวิทยาลัย
3.มีเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับหน่วยงานภายนอก
4.มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนามาตรฐาน
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

1.กระบวนการปฏิบัติงานจากภายนอกที่มีความ
หลากหลายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ e – office ที่ยังไม่
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
3.ระบบบัญชี 3 มิติ ยังขาดการปรับปรุงและ
พัฒนาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

2.ไม่มีฐานข้อมูลกลาง
3.การประสานงานจากหน่วยงานภายนอก เช่น
สกอ. สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
มีระยะเวลาให้ปฏิบัติงานค่อนข้างจากัด และ
ส่งผลกระทบต่องานที่ปฏิบัติ
4.ระบบรายงานการติดตามผลการดาเนิน
โครงการและงบประมาณ (VRU Projects
Monitoring System) ยังไม่มีประสิทธิภาพ

ควำมเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระรำชูปถัมภ์
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
แผนกลยุทธ์กองนโยบำยและแผน
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ยุทธศำสตร์ที่ 5
ยุทธศำสตร์ 1
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมี การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมี
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์
มหาวิ ทยาลั ยมี คุ ณภาพ มาตรฐาน โปร่ งใส 1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการจัดทา
และธรรมภิ บ าลตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะนั้น และระยะ
ประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยาว อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทางบประมาณ
และการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศทางการบริหาร ให้มีความถูกต้อง
และสามารถให้บริการข้อมูลทางการบริหารได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนากระบวนการติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณและการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดทา
รายงานเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอก และ
การติดตามตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
2. พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน

กลยุทธ์
1. สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัย และ
แผนอื่น ๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์

แผนกลยุทธ์กองนโยบำยและแผน
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท างบประมาณ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
3. พัฒ นาระบบการติดตาม ประเมินผลการดา
เ นิ น โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
4. พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ ให้ ทั น สมั ย
ถูกต้อง รวดเร็ว
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

Strategy Map
วิสัยทัศน์ : สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิด
ประสิทธิภาพ

มิติประสิทธิผล

ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
ให้ เกิดผลสาเร็ จตามเป้าหมายของแผนพัฒนา

มิติคุณภำพ

มีกระบวนการจัดทา
งบประมาณที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์

มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและประเทศ

มิติประสิทธิภำพ การพัฒนากระบวนการทางาน และลด
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มิติพัฒนำองค์กร

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

มีกระบวนการรายงานและติดตาม
ประเมินผลตามแผน

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบการให้บริการ

มีฐานข้อมูลสาสนเทศใน
การบริหาร และการ
ตัดสินใจ

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน
หน้าที่รับผิดชอบ

แนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาการจัดการ
ความรู้ (KM)

แผนกลยุทธ์กองนโยบำยและแผน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60
5

เป้ำหมำย
61
62
5
5

กิจกรรม
63
5

64
5

สนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาวิทยาลัย
และแผนอื่น ๆ ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

1.ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผน
2. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

80

85

90

95

พัฒนากระบวนการจัด
ทางบประมาณ ให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์

1. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการ
2. ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงานเป็นไป
ตามแผน

5

5

5

5

5

90

90

95

95

95

4

4

4

4

4

พัฒนาระบบการติดตาม 1. ติดตามผลการดาเนินงานของ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น หน่วยงาน ปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตร
โครงการ กิจกรรม และ มาส)
การใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

งานวิเคราะห์นโยบาย
ระดั บ ในมหาวิ ท ยาลั ย ใน ก า ร และติดตามประเมินผล
ทบทวนแผนปฏิบัติการ
100 -จัดทาร่างแผนปฏิบัติการเสนอขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการผู้บริหาร
-ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุก

-จัดทาคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน งานวิเคราะห์และจัดทา
และงบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ
-จัดประชุมชี้แจงมาตรการการเบิก
งบประมาณ
-รายงานผลการเบิกใช้งบประมาณ
ต่อผู้บริหาร
- รายงานผลการเบิกใช้งบประมาณ
ให้กับหน่วยงานภายนอก
ติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติทุกหน่วยงาน
-วิเคราะห์และจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงานในระบบ
PART

งานวิเคราะห์และจัดทา
งบประมาณ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
60
1

เป้ำหมำย
61
62
1
1

63
1

64
1

1

1

1

1

1

>
3.51

>
3.51

>
3.51

>
3.51

1

1

1

1

1

พัฒนาระบบการรายงานผลการ
ดาเนินงานในระบบเว็บไซต์ ของ
กองนโยบายและแผน

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทุ ก ระดั บ ภายใต้ ห ลั ก
ธรรมาภิบ าล ให้ เป็ น ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

85

85

85

85

85

จานวนกิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากร

5

5

5

5

5

สารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
-การพัฒนาเว็บไซต์
-การจัดทาสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
-การจัดทาข้อมูลสถิติ
-บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่ม
ความรู้และทักษะ จากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก

2. ประเมินผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดโครงการของแผนปฏิบัติ
การ ปีละ 1 ครั้ง
3. รายงานผลการดาเนินงาน ใน
ระบบ PART
พั ฒ น า ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ ให้ ทั น สมั ย มีระบบเครือข่าย
ถูกต้อง รวดเร็ว
จานวนระบบในการรายงาน
ความสาเร็จของการดาเนิน
กิจกรรม

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติประจาปี

> พัฒนาการให้บริการด้านระบบ
3.51 เครือข่าย

งานวิเคราะห์นโยบาย
และติดตามประเมินผล

งานวิเคราะห์นโยบาย
และติดตามประเมินผล

งานวิเคราะห์นโยบาย
และติดตามประเมินผล

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

พัฒนามาตรฐาน
ระดับความสาเร็จของการ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดาเนินงานตามแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับความสาเร็จ การจัดการ
คุณภาพ การศึกษาเพื่อการ
ดาเนิน ที่เป็นเลิศ (EdPEx)

60
5

เป้ำหมำย
61
62
5
5

63
5

64
5

3

4

5

5

5

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

การบริหารจัดการการประกัน
การศึกษาคุณภาพ ภายใน (IQA)

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ

การจัดการคุณภาพ การศึกษาเพื่อ
การดาเนินงาน ที่เป็นเลิศ (EdPEx)

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ

