แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
กันยายน 2562

คานา
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการในด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา ในด้านการจัดทางบประมาณแผน การเบิก
งบประมาณ การจัดทาแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย การจัดทาสารสนเทศ ตลอดจนการติดตามผลการดาเนินงานของแผนงานโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน ได้จัดตั้งแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ
กองนโยบายและแผนฉบับนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สาเร็จ
ลุล่วงด้วยดีและขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่วางไว้

(นางนงลักษณ์ สมณะ)
ผู้อานวยการกองนโยบายแผน
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สารบัญ.
หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ความเป็นมาปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน
โครงสร้างการแบ่งส่วนของกองนโยบายและแผน
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ
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โครงการแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธ์การพัฒนา
สรุปงบประมาณจาแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ความเป็นมา
กองนโยบายและแผน เดิมเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล โดยมีหัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รอง
ผู้อานวยการฝ่ายบริหาร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2527 และได้ ย กฐานะขึ้ น เป็ น กองนโยบายและแผนโดยมี หั ว หน้ า กองนโยบายและแผนเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์
2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” นับว่าเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้ วันที่ 25 มกราคม 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 หัวหน้ากองนโยบายและแผน จึงปรับเปลี่ยนเป็น
ผู้อานวยการกองนโยบาย วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังผลให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
สานักนโยบายและแผนมีฐานะเทียบเท่ากองภายในสานักงานอธิการบดีและใช้ชื่อว่า กองนโยบายและแผน โดยมีผู้อานวยการกองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้
การกากับดูแลของ รองอธิการบดี สานักงานตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พระบรมราชูปถัมภ์ ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2529-0674 – 7 ต่อ 330, 473 และ 0-529-1979 และโทรสาร 0-2529-1979

ปรัชญา(Philosophy) :
“กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย พัฒนาการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ”

วิสัยทัศน์(Vision):
กองนโยบายและแผน จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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พันธกิจ (Mission) :
1.
2.
3.
4.
5.

วิเคราะห์ วางแผนและพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัย
จัดทาแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยการมีส่วนร่วม
กากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
จัดทาข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

เป้าประสงค์ (Goals) :
1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะนั้น และระยะยาว อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร ให้มีความถูกต้อง และสามารถให้บริการข้อมูลทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนากระบวนการติดตามผลการดาเนินงานด้านงบประมาณและการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดทารายงานเผยแพร่ต่อ
หน่วยงานภายนอก และการติดตามตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน
การบริหารและการพัฒนาสถาบันการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ส่วนที่ 1 โครงสร้างของกองนโยบายและแผน
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โครงสร้างของบุคลากรกองนโยบายและแผน

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นางนงลักษณ์ สมณะ
งานบริหารงานทั่วไป
จานวน 1 คน
1. นายพรชัย เขียวชอุ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิเคราะห์นโยบายและ
ติดตามประเมินผล

งานวิเคราะห์และจัดทา
งบประมาณ

จานวน 3 คน

จานวน 2 คน

1. น.ส. อรอุมา พรหมน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. น.ส. วชิราพร สมอทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นายแทนคุณ วงษ์ษร
นักวิชาการศึกษา

1. น.ส.ณัฎฐา ปั้นอยู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. น.ส. เนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานมาตรฐานการศึกษาและ
ประกันคุณภาพ
จานวน 4 คน
1. น.ส. ศิริวรรณ สุขแซว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นายเกรียงไกร แก้วหรอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. น.ส. กานติมา พันชน
นักวิชาการศึกษา
4. น.ส. จิตรประภา ยุบลชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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ตัวชี้วัดของโครงการตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผู้รายงาน

ร้อยละ 90

งานวิเคราะห์และจัดทางบประมาณ

ระดับ 5

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผล 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กาหนด
การบริหารสานักงาน
5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐาน
5.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
5.3.1.2. ระดับความสาเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ระดับ 5
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ความเชื่อมโยง
1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 – 2564
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ 6
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาล
แนวทางพัฒนา
1. ปรับปรุง
โครงสร้าง หน่วยงาน
บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากร
ภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย
คล่องตัว มีขนาด
เหมาะสมเกิดความ
คุ้มค่า
2. ปรับปรุง
กระบวนการ
งบประมาณ และ

นโยบายข้อที่ 1
การลงทุนพัฒนา
ประเทศผ่าน
สถาบันอุดมศึกษา
มีกลไกลการ
ดาเนินงานใน 3
โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มใหม่เพื่อให้ได้
มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและ
เตรียมความพร้อมสู่
การเป็นประชาคม
อาเซียน
1.2 โครงการ
ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

ประเด็นทิศทาง 9
ข้อ
2. การแก้ไขปัญหา
อุดมศึกษาปัจจุบัน
- การจัดสถาบัน
อุดมศึกษา 4 กลุ่ม
3. ธรรมาภิบาลและ
บริหารจัดการ
4.การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ
5. การเงิน
อุดมศึกษา
6.การพัฒนา
บุคลากรใน
อุดมศึกษา

แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11(พ.ศ.
2555 - 2559)

ยุทธศาสตร์ 1
เปลี่ยนระบบการนา
องค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบ
องค์รวม
ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนาอาจารย์ให้
เป็นมืออาชีพและ
พัฒนาระบบมือ
อาชีพให้เป็น
อาจารย์
ยุทธศาสตร์ 4
ปฏิรูปการเงิน
อุดมศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบัน
อย่างก้าวกระโดด

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบายข้อ 4
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหาร
พัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนามหาวิทยาลัย
ขนาดกลาง
เพือ่ ความเป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์
นโยบายข้อ 5
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มี
พัฒนาการบริหาร ความสามารถให้เข้า
จัดการใน
ทางานในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
พัฒนาเพิ่มขึ้นขีด
สมรรถนะของทรัพยากร
บุคลากรอย่างต่อเนื่องทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนปฏิบัติการ
กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ 5การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่ ระบบการบริหารจัดการที่เป็น
เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
เลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถ
ให้เข้า
ทางานในมหาวิทยาลัย
พัฒนาขีดสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุง กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนา ที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติ การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล และ
เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคมและได้
มาตรฐานสากล

9
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

สร้างกลไกลในการ
ติดตามตรวจสอบ
การเงิน การคลัง
ภาครัฐ
5. ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
6. ปฏิรูปกฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
แผนงานโครงการ
2. การปฏิรูปการ
พัฒนาข้าราชการ
3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

มหาวิทยาลัยระดับ - การพัฒนา
โลก
มหาวิทยาลัยรัฐ
1.3 โครงการพัฒนา กลุ่มใหม่
ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ใน
อุดมศึกษาเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก

แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11(พ.ศ.
2555 - 2559)

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวที่มีสุนทรียะ การ
อนามัยสุขาภิบาล และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอานวย
ความสะดวก และบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi
residential University

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี
สุนทรียะการอนามัย
สุขาภิบาลและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมี
ความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่5.4 จัดหาและ
พัฒนาทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอานวยความ
สะดวก และบริการขั้น
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการเป็น Semi
residential
University

แผนปฏิบัติการ
กองนโยบายและแผน

10
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

คุณภาพการ
บริหารงานแห่งรัฐ
4. การปรับปรุง
กฎหมายเพื่อวาง
ระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณ
เชิงพื้นที่
5. การบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐาน
กลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการ
สื่อสาร(Information
and
communication
Technology / ICT)
สาหรับภาครัฐ
(Government
Shared
Infrastructure)
9. การสร้างกลไกล
“ยับยั้ง” และ “สร้าง
ความตระหนักรู้”

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11(พ.ศ.
2555 - 2559)

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนปฏิบัติการ
กองนโยบายและแผน

11
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11(พ.ศ.
2555 - 2559)

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ยุทธศาสตร์ 5 การ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อความ
เป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการเสริมสร้างธรร
มา-ภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ 5 การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อความเป็นเลิศสูส่ ากล
กลยุทธ์
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบตั ิการ
เสริมสร้างธรรมา-ภิบาล
และเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อป้องกันการ
ทุจริต
10. การพัฒนา
กระบวนการจัดทา
นโยบายสาธารณะ
รวมถึงกฎหมายกฎ
ระเบียบ ให้มี
คุณภาพและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน
นโยบายข้อ 3
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
และการส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้
สถาบันอุดมศึกษา
ได้พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในของตนเอง
ทั้งในระดับ

นโยบายข้อ 1
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัด
การศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

แผนปฏิบัติการ
กองนโยบายและแผน

12
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

หลักสูตร คณะ
สถาบัน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนา
ตามศักยภาพและ
บริบทของแต่ละ
กลุ่มสถาบัน

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11(พ.ศ.
2555 - 2559)

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนปฏิบัติการ
กองนโยบายและแผน
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แบบสรุปงบประมาณจาแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน มาตรฐานการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ
5.3.1 โครงการมาตรฐานการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ
1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)
2. โครงการ QA Sharing Day
3. โครงการอบรมสัมนาการยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเพือ่ ขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ี
คุณภาพ (TQR)

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

51,400
39,000
71,400

แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.63)

ผู้รบั ผิดชอบ

51,400

งานมาตรฐาน

39,000

งานมาตรฐาน

71,400

งานมาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน มาตรฐานการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ
4.. ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2562
5. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพือ่ ขึ้นทะเบียน TQR
ประจาปีการศึกษา 2562
6. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร เพือ่ ขึ้นทะเบียน TQR การศึกษา 2562
7. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2562
8.. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.63)

ผู้รบั ผิดชอบ

งานมาตรฐาน

-

28,800

28,800 งานมาตรฐาน

28,800

28,800 งานมาตรฐาน

138,000

138,000 งานมาตรฐาน

131,100

131,100 งานมาตรฐาน

44,900

11,225

11,225

11,225

11,225 งานมาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

(ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค. – มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.63)

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
กิจกรรม 1 บริหารสานักงานกองนโยบายและ

833,700

กิจกรรม 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กิจกรรม 3 สารสนเทศเพือ่ การเผยแพร่
กิจกรรม 4 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารทบทวนและ
จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารของมหาวิทยาลัย
9. จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ และค่าสาธารณูปโภค
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
10. โครงการบริหารจัดการงานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ
รวมทัง้ สิน้

45,000
300,000
334,380

266,000.00

183,000

201,400

183,300 งานบริหารทัว่ ไป

45,000

งานบริหารทัว่ ไป

แผน
300,000

งานสารสนเทศ

334,380

งานนโยบายฯ

159,000

60,000

35,000

37000

27,000 งานมาตรฐาน

36,000

10,000

5,000

10,000

11,000 งานมาตรฐาน

2,046,480
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แบบสรุปงบประมาณจาแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กนผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เงินแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบบุคลากร

รายจ่ายอืน่
ตอบแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning)
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
งาน พัฒนาทักษะด้านภาษาสากล
โครงการ 1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล
กิจกรรม 1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
รวมงบประมาณแผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ
โครงการ 1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั เิ พือ่ ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนฯ
กิจกรรม 1 การพัฒนาท้องถิน่ (แก้ไขความยากจน)
กิจกรรม 2 โครงการพัฒนาสังคม
รวมงบประมาณแผนงาน

เงินรายได้

0

-

0

-

ใช้สอย

0

-

วัสดุ สาธารณูปโภค

0

-

งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

รวม
สิง่ ก่อสร้าง ครุภัณฑ์

0

6,000,000
6,000,000

-

10,000,000
4,000,000
14,000,000

-

-

รวมทัง้ สิน้
งบลงทุน

งบบุคลากร

รายจ่ายอืน่ งบอุดหนุน
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

สาธารณูปโภค

รวม
สิง่ ก่อสร้าง ครุภัณฑ์

งบดาเนินงาน

ระบุ
ประเภท งบบุคลากร
งบ (ก/บ)
ตอบแทน

งบลงทุน
รายจ่ายอืน่ งบอุดหนุน

ใช้สอย

วัสดุ

สาธารณูปโภค

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม
สิง่ ก่อสร้าง ครุภัณฑ์

ผู้รบั ผิดชอ
บ
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค. – มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

-

-

-

-

-

6,000,000 6,000,000 -

-

-

6,000,000
6,000,000

50%

50%

-

6,000,000
- 6,000,000

-

-

-

-

-

10,000,000 4,000,000 -

-

-

10,000,000
4,000,000

40%

30%

50%

50%

-

10,000,000
4,000,000
- 14,000,000

-

-

-

-

-

14,000,000 -

-

-

14,000,000

30%
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กนผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เงินแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

งบดาเนินงาน
งบบุคลากร

งบลงทุน

งบดาเนินงาน

รายจ่ายอืน่ งบอุดหนุน
ตอบแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
โครงการ 1 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
กิจกรรม 1 บริหารสานักงานกองนโยบายและแผน (สังคม)
กิจกรรม 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กิจกรรม 3 จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 4การจัดทาแผนของมหาวิทยาลัย
กิจกรรม 5 การจัดการประชุมสร้างเพือ่ ความเข้าใจกับ
หน่วยงาน
ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
โครงการ 1 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
กิจกรรม 1 บริหารสานักงานกองนโยบายและแผน (วิทย์สขุ ภาพ)

เงินรายได้

ใช้สอย

วัสดุ สาธารณูปโภค

รวม
สิง่ ก่อสร้าง ครุภัณฑ์

48,600

-

งบลงทุน

งบบุคลากร

รายจ่ายอืน่ งบอุดหนุน
ตอบแทน

48,600
-

รวมทัง้ สิน้

ใช้สอย

100,000 588,000
50,000
11,440 300,000
200,100

วัสดุ

สาธารณูปโภค

250,000 20,000
2,000
300,000
39,560

รวม
สิง่ ก่อสร้าง ครุภัณฑ์

50,000 1,008,000

งบลงทุน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รายจ่ายอืน่ งบอุดหนุน
ใช้สอย

วัสดุ

สาธารณูปโภค

รวม
สิง่ ก่อสร้าง ครุภัณฑ์

351,000

-

100,000
11,440

588,000
50,000
300,000

298,600
2,000
300,000
39,860

20,000
-

-

-

-

50,000
-

1,056,600
52,000
300,000
351,000

200,100

-

-

200,100

-

-

-

-

-

-

200,100

52,000
300,000

47,500

47,500

งบดาเนินงาน

ระบุ
ประเภท งบบุคลากร
งบ (ก/บ)
ตอบแทน

-

-

-

47,500 -

-

-

-

-

47,500

งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการ 1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา
การวิจยั และการบริการวิชาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,000,000

-

-

18,000,000 -

-

-

-

-

-

18,000,000

-

-

-

-

-

1,600,000 -

-

-

1,600,000

-

กิจกรรม 1 จัดหาคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหาร

1,600,000

1,600,000

18,000,000

-

ผู้รบั ผิดชอ
บ
(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค. – มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

30%

40%

20%

20%

30%

20%

20%

30%

30%

20%

20%

30%

40%

20%

20%

20%

30%

20%

30%

1 ครั้ง
30%
1 ครั้ง

1 ระบบ
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กนผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เงินแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

เงินรายได้

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบบุคลากร

รายจ่ายอื่น
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

สาธารณูปโภค

รวมทัง้ สิน้

รวม
สิง่ ก่อสร้าง ครุภัณฑ์

งาน มาตรฐานการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ
5.3.1 โครงการมาตรฐานการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ

งบลงทุน

งบบุคลากร

รายจ่ายอื่น งบอุดหนุน
ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

สาธารณูปโภค

รวม
สิง่ ก่อสร้าง ครุภัณฑ์

งบดาเนินงาน

ระบุ
ประเภท งบบุคลากร
งบ (ก/บ)

งบลงทุน
รายจ่ายอื่น

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

ไตรมาสที่ 1

งบอุดหนุน

สาธารณูปโภค

สิง่ ก่อสร้าง ครุภัณฑ์

-

72,500

72,500

-

-

-

-

-

-

72,500

-

-

-

72,500

119,700

119,700

-

-

-

-

-

-

119,700

-

-

-

119,700

329,700

329,700

-

-

-

-

-

-

329,700

-

-

-

329,700

76,950
85,300
75,800
77,800

76,950
85,300
75,800
77,800

-

-

-

-

-

-

76,950
85,300
75,800
77,800

-

-

-

76,950
85,300
75,800
77,800

77,800

77,800

-

-

-

-

-

-

77,800

-

-

-

77,800

กิจกรรม 9 โครงการประชุมเพือ่ ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
EdPEx

84,450

84,450

-

-

-

-

-

-

84,450

-

-

-

84,450

กิจกรรมที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561

48,400

48,400

38,000

11,000

49,000

-

38,000 11,000

-

-

48,400

-

-

-

97,400

48,400

48,400

5,000

41,000

49,000

-

5,000

41,000

3,000

-

48,400

-

-

-

97,400

65,400

65,400

-

-

-

-

-

-

65,400

-

-

-

65,400

25,000

25,000

-

-

-

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

10,400

10,400

-

-

-

-

-

-

10,400

-

-

-

10,400

108,500

108,500

-

-

-

-

-

-

108,500

-

-

-

108,500

14,400

14,400

171,550

-

-

-

171,550 -

14,400

-

-

-

185,950

18,000

18,000

30,450

-

-

30,450

-

-

18,000

-

-

-

48,450

10,600

10,600

-

-

-

-

-

-

10,600

-

-

-

10,600

กิจกรรม 11 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบสี่
กิจกรรม 12 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สาหรับอาจารย์และบุคลากร
กิจกรรม 13 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารใช้งานระบบ CHE QA Online System
กิจกรรม 14 ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรม 15 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร เพือ่ ขึ้นทะเบียนหลักสูตรทีม่ คี ณุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 (TQR)
กิจกรรม 16 จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ ครุภัณฑ์งานงาน และค่าสาธารณูปโภค
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
กิจกรรม 17 โครงการบริหารจัดการงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

ผู้รบั ผิดชอ
บ

(ต.ค.-ธ.ค.61)

สมจ
ธ.ค. 61 - พ.ค. 62

สมจ

ธ.ค. 61 - พ.ค. 63

สมจ

พ.ค.- มิ.ย. 62

สมจ
สมจ
สมจ
สมจ
สมจ

ต.ค. - พ.ย. 61
ธ.ค. 61 - ม.ค. 62
ก.พ. - มี.ค. 62
เม.ย. - พ.ค.
62
ต.ค. 61 - ก.ย. 62

สมจ
ก.ย. 62

ต.ค. - ธ.ค. 61

สมจ
สมจ

ม.ค. 62

สมจ
มิ.ย. 62
ส.ค. 62

สมจ
สมจ

ก.ค. - ส.ค. 62 สมจ

กิจกรรม 18 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย
รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณทัง้ สิน้

3,000

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค. – มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)

-

กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินด้านลูกค้า การวัดวิเคราะห์และ
จัดการความรู้ และระบบบุคลากร
กิจกรรม 2 โครงการอบรมเครื่องมือทางการบริหารด้านลูกค้า ระบบการวัด
วิเคราะห์และจัดการความรู้ และระบบบุคลากร
กิจกรรม 3 โครงการพัฒนาระบบลูกค้า ระบบการวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้
และระบบบุคลากร
กิจกรรม 4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx”
กิจกรรม 5 โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ
กิจกรรม 6 โครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ในระดับคณะ
กิจกรรม 7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx”
กิจกรรม 8 โครงการพัฒนาระบบการนาองค์กรและกลยุทธ์ในระดับคณะ

ไตรมาสที่ 2

รวม

0
-

0
-

0
-

96,100
96,100

0
-

2,949,100
22,949,100

0
-

0
-

0
-

3,045,200
23,045,200

171550

30450

0
-

154,440 19,220,550 766,110 20,000
154,440 19,220,550 766,110 20,000

0
-

0
-

0
-

50,000 20,211,100
50,000 20,211,100

0
-

0
-

43,000
43,000

82,450 174,550
82,450 174,550

0
-

1,349,100
21,349,100

0
-

0
-

0
-

23,256,300
43,256,300

สมจ
เม.ย.- มิ.ย.
ก.ค.- ก.ย.62
62
สมจ
เม.ย.- มิ.ย.
ต.ค.- ธ.ค.61 ม.ค. – มี.ค.62
ก.ค.- ก.ย.62
62

ต.ค.- ธ.ค.61 ม.ค. – มี.ค.62

ต.ค.- ธ.ค.61 ม.ค. – มี.ค.62

สมจ
เม.ย.- มิ.ย.
ก.ค.- ก.ย.62
62

