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ค าน า 

 
 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการในด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา ในด้านการจัดท างบประมาณแผน การเบิก
งบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย การจัดท าสารสนเทศ ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงานของแผนงานโครงการ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ กองนโยบายและแผน ได้จัดตั้งแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ
กองนโยบายและแผนฉบับนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  256๕   
ส าเร็จลุล่วงด้วยดีและขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่วางไว้ 
 
 

 
(นางนงลักษณ์  สมณะ) 

  ผู้อ านวยการกองนโยบายแผน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ความเป็นมา 
  กองนโยบายและแผน  เดิมเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล โดยมีหัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 
2527 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองนโยบายและแผนโดยมีหัวหน้ากองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีฐานะเทีย บเท่าคณะ เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 
2535  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” นับว่าเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้ วันที่ 25 มกราคม 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 หัวหน้ากองนโยบายและแผน จึงปรับเปลี่ยนเป็น
ผู้อ านวยการกองนโยบาย วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังผลให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
ส านักนโยบายและแผนมีฐานะเทียบเท่ากองภายในส านักงานอธิการบดีและใช้ชื่อว่า กองนโยบายและแผน  โดยมีผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้
การก ากับดูแลของ รองอธิการบดีส านักงานตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พระบรมราชูปถัมภ์ ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2529-0674 – 7 ต่อ 330, 473 และ 0-529-1979 และโทรสาร 0-2529-1979 
ปรัชญา(Philosophy) : 

“กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย พัฒนาการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ” 
 

วิสัยทัศน์(Vision):   
กองนโยบายและแผน จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติราชการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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พันธกิจ (Mission) : 

1. วิเคราะห์ วางแผนและพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. จัดท าแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยการมีส่วนร่วม 
3. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

     5.  สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 
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เป้าประสงค์ (Goals) :  
1. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะนั้น และระยะยาว อย่างเป็นระบบ 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร ให้มีความถูกต้อง และสามารถให้บริการข้อมูลทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือพัฒนากระบวนการติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณและการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดท ารายงานเผยแพร่ต่อ

หน่วยงานภายนอก และการติดตามตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
    6.  เพ่ือจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน 
การบริหารและการพัฒนาสถาบันการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 โครงสรา้งของกองนโยบายและแผน 
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โครงสร้างของบุคลากรกองนโยบายและแผน

 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน

นางนงลักษณ์ สมณะ

งานบริหารงานทั่วไป
จ านวน 1 คน

1. นายพรชัย  เขียวชอุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิเคราะห์นโยบายและ
ติดตามประเมินผล

จ านวน 3 คน

1. น.ส. อรอุมา พรหมน้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. น.ส. วชิราพร สมอทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3. นายแทนคุณ  วงษ์ษร

นักวิชาการศึกษา

งานวิเคราะห์และจัดท า
งบประมาณ
จ านวน 2 คน

1. น.ส.ณัฎฐา ปั้นอยู่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. น.ส. เนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานมาตรฐานการศึกษาและ
ประกันคุณภาพ

จ านวน 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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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ 
 
 
เป้าประสงค์  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผู้ก ากับติดตาม 
2565 2566 2567 2568 2569 

6 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

คะแนน 270 290 310 330 350 งานมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 

นางนงลักษณ์ สมณะ 
 

7 ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ไม่ต่ ากว่า 200 คะแนน 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 งานมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 

นางนงลักษณ์ สมณะ 
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ความเชื่อมโยง 
 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2565 – 2569 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบาย
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 

ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

 
แผนปฏิบัติการ 

กองนโยบายและแผน 

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
สร้างกลไกลในการ

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

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 
 - การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรัฐ
กลุ่มใหม่ 

นโยบายข้อ 4
พัฒนามหาวิทยาลัย
ขนาดกลาง 
 
นโยบายข้อ 5 
พัฒนาการบริหาร
จัดการใน
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 4 บริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนามหาวิทยาลัย   
เชิงนิเวศ (Green 
University) 
4.2. พัฒนามหาวิทยาลัย     
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (Digital 
University)  
4.3 พัฒนามหาวิทยาลัย      
ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การพัฒนาผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
University)  
4.4. พัฒนามหาวิทยาลัย  
พื้นที่นวัตกรรม 
(Innovative University)  

ยุทธศาสตร์ 4 บริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนามหาวิทยาลัย   
เชิงนิเวศ (Green 
University) 
4.2. พัฒนามหาวิทยาลัย     
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (Digital 
University)  
4.3 พัฒนามหาวิทยาลัย      
ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การพัฒนาผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
University)  
4.4. พัฒนามหาวิทยาลัย  
พื้นที่นวัตกรรม 
(Innovative University)  

ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
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แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบาย
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 

ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

 
แผนปฏิบัติการ 

กองนโยบายและแผน 

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
คุณภาพการ
บริหารงานแห่งรัฐ  

1.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ใน
อุดมศึกษาเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก 
 

4.5. พัฒนามหาวิทยาลัย      
ที่มีการบริหารงานโดย
ยึด          หลักธรรมาภิ
บาล (Good 
Governance 
University)  
4.6.พัฒนามหาวิทยาลัย     
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่
เป็นเลิศ (Excellence 
University) 
4.7. พัฒนามหาวิทยาลัย   
แห่งความสุข (Happy 
University) 
4.8. ปรับภาพลักษณ์
องค์กร (rebranding) 
4.9 บริหารจัดการรายได้
จากสินทรัพย ์
4.10 พัฒนาประสิทธิผล    
การบริหารโรงเรียน
สาธิต 

4.5. พัฒนามหาวิทยาลัย      
ที่มีการบริหารงานโดยยึด          
หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance 
University)  
4.6.พัฒนามหาวิทยาลัย     
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่
เป็นเลิศ (Excellence 
University) 
4.7. พัฒนามหาวิทยาลัย   
แห่งความสุข (Happy 
University) 
4.8. ปรับภาพลักษณ์
องค์กร (rebranding) 
4.9 บริหารจัดการรายได้
จากสินทรัพย ์
 
4.10 พัฒนาประสิทธิผล    
การบริหารโรงเรียนสาธิต 
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แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบาย
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 

ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

 
แผนปฏิบัติการ 

กองนโยบายและแผน 

4. การปรับปรุง
กฎหมายเพื่อวาง
ระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณ
เชิงพื้นที่  
5. การบูรณาการ

โครงสร้างพื้นฐาน
กลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการ
สื่อสาร(Information 
and 
communication 
Technology / ICT) 
ส าหรับภาครัฐ 
(Government 
Shared 
Infrastructure)  
9. การสร้างกลไกล 

“ยับยั้ง” และ “สร้าง
ความตระหนักรู้” 
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
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แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบาย
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 

ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

 
แผนปฏิบัติการ 

กองนโยบายและแผน 

10. การพัฒนา
กระบวนการจัดท า
นโยบายสาธารณะ
รวมถึงกฎหมายกฎ 
ระเบียบ ให้มี
คุณภาพและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน   
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แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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