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ปฏิทินการดำเนินงานกองนโยบายและแผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เดือน/ป รายละเอียดแผนการดำเนินงาน  

ตุลาคม 2564 
งานติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผนดำเนินการแจงหนวยงานผูจัดเก็บและรายงานผลโครงการสำคญั 

นำเขาขอมูลพ้ืนฐาน เช่ือมโยงเปาหมายโครงการเขาสูระบบ eMENSCR 
งาน EdPEx 

 
1. จัดทำแผนพัฒนา EdPEx ปการศกึษา 2564 
2. ทบทวนตัวช้ีวัดหมวด 7 
3. ทบทวนโมเดลการทำงาน EdPEx 
4. ทบทวนโครงรางองคกร 
5. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลยั 
6. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลยั 
7. รายงาน กบ. 
- ความกาวหนาของการดำเนินงานยุทธศาสตร มรภ. โครงการ EdPEx 
- ผลการตรวจประเมิน EdPEx ปการศึกษา 2563 

พฤศจิกายน 2564 
งานติดตามประเมินผล 

 
กองนโยบายและแผนจดัทำบันทึกขอความติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานไตรมาส 1 
- โครงการใน ระบบeMENSCR  
- ตัวช้ีวัดเปาประสงค (SIS) ตัวช้ีวัดโครงการ (ERP) ของแผนปฏิบัติการ  
- ผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนของหนวยงานในระบบ ERP 

งานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

- 22 พ.ย. 64 หลักสูตร จดัสงรายงานการดำเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ในรูปแบบรูปเลมเอกสารมายัง          
งานมาตรฐานและจดัการคณุภาพ 

งาน EdPEx 
 

1. ถายทอดโมเดลการทำงาน EdPEx   
2. ถายทอดแผนพัฒนา และตัวช้ีวัด EdPEx 
3. แลกเปลีย่นเรยีนรู EdPEx กับ มรภ.อุดรธานี 
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลยั 
5. รายงาน กบ. 
- ความกาวหนาของการดำเนินงานยุทธศาสตร มรภ. โครงการ EdPEx 
- แผนพัฒนา EdPEx ปการศึกษา 2564 

ธันวาคม 2564 
งานติดตามประเมินผล 

 
1. 15 ธ.ค 2565  
   - ระดับหนวยงานดำเนินการรายงานผลความกาวหนาตัวช้ีวัดโครงการ และกิจกรรมในระบบ 

ERP ไตรมาส 1 
   - หนวยงานผูจัดเก็บและรายงานผลโครงการสำคญั ในระบบ eMENSCR    

จัดสงผลความกาวหนาไตรมาส 1 มายังกองนโยบายและแผน  
2. 31 ธ.ค. 2565 

ระดับมหาวิทยาลัยหนวยงานผูจัดเก็บขอมูลรายงานความกาวหนาตวัช้ีวัดเปาประสงคใน 
ระบบ SIS ไตรมาส 1 

3. 31 ธ.ค. 2565 กองนโยบายและแผนดำเนินการรายงานผลความกาวหนาโครงการในระบบ 
eMENSCR ไตรมาส 1 

งานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  

1. 8 ธ.ค. 64 งานมาตรฐานและจดัการคุณภาพ 
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลยั 
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เดือน/ป รายละเอียดแผนการดำเนินงาน  
ระดับหลักสูตร 

 
เสนอรายงาน การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

2. 9 ธ.ค. 64 งานมาตรฐานและจดัการคุณภาพ 
รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 

งาน EdPEx 1. จัดอบรมการใชงานระบบ TQA Smart-Ex 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลยั 
3. รายงาน กบ. 
- ความกาวหนาของการดำเนินงานยุทธศาสตร มรภ. โครงการ EdPEx 
- หลักสูตรการพัฒนาตามแนวทาง TQA 

มกราคม 2565 
งานจัดทำแผนฯ แตงตั้งคณะกรรมการจดัทำรางยุทธศาสตรตัวแทนจากอาจารยผูมีความรู ความสามารถ 

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือรวมกันคิด วิเคราะห และจดัทำยทุธศาสตรของมรวอ. 
งานวิเคราะหและจัดทำ 
งบประมาณ 

1. กองนโยบายและแผนจดัทำคำของบประมาณแผนดินประจำปสงสำนักงบประมาณ 
2. กองนโยบายและแผนจดัทำขอสังเกตกรรมาธิการ,ประเด็นสนใจและขอซักถาม 

กรรมาธิการ 
3. กองนโยบายและแผนรายงานการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 1 สำนักงบประมาณ  
4. กองนโยบายและแผนระบบ EV mis,สป.อว ระบบติดตาม 

งานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

- งานมาตรฐานและจัดการคณุภาพจัดโครงการใหความรูเรื่องเกณฑการประกันคณุภาพ IQA 

งาน EdPEx 1. ติดตามแผนพัฒนา EdPEx 
2. ติดตามตัวช้ีวัด EdPEx หมวด 7 
3. กำหนด Theme การเขียนรายงาน   
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลยั 
5. รายงาน กบ. ความกาวหนาของการดำเนินงานยุทธศาสตร มรภ. โครงการ EdPEx 

กุมภาพันธ 2565 
งานจัดทำแผนฯ 

 
สำรวจความตองการความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยแบงออกเปน 
กลุมดานการจัดการเรียนการสอน กลุมดานการวิจัยและนวัตกรรม กลุมดานบริการวิชาการ  
ดานการผูประกอบการและดานการบริหารจัดการ 

งานติดตามประเมินผล 
 

กองนโยบายและแผนจดัทำบันทึกขอความติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานไตรมาส 2 
- โครงการใน ระบบ eMENSCR  
- ตัวช้ีวัดเปาประสงค (SIS) ตัวช้ีวัดโครงการ (ERP) ของแผนปฏิบัติการ  
- ผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนของหนวยงานในระบบ ERP 

งานวิเคราะหและจัดทำ 
งบประมาณ 

หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณจดัสรรรายงานผลการดำเนินงานตามตวัช้ีวัดโครงการ/ตัวช้ีวัดเปาปร
ะสงคแผนปฏิบัติการไตรมาส 1 

งานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

- หลักสูตร ดำเนินการจัดหาคณะตรวจกรรมการประเมินการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 
2564 

งาน EdPEx 
 

1. จัดทำรางรายงาน TQA Smart-Ex 
2. จัดอบรม TQA Criteria 
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เดือน/ป รายละเอียดแผนการดำเนินงาน  
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลยั 
4. รายงาน กบ. ความกาวหนาของการดำเนินงานยุทธศาสตร มรภ. โครงการ EdPEx 

งานคณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

- ทำความเขาใจและวางแผนการทำงาน 

มีนาคม 2565 
งานจัดทำแผนฯ คณะกรรมการรางยุทธศาสตร รวมกันวิเคราะห และจัดทำราง SWOT 

จากขอมูลผลการดำเนินงานท่ีผานมาของมรวอ. นโยบายและแผนท่ีเก่ียวของ ขอมูลเชิงสถิติ 
มรวอ. ผลการสำรวจความตองการความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

งานติดตามประเมินผล 
 

1. 15 มี.ค 2565  

- ระดับหนวยงานดำเนินการรายงานผลความกาวหนาตัวช้ีวัดโครงการ และกิจกรรมในระบบ 
ERP ไตรมาส 2 
- หนวยงานผูจัดเก็บและรายงานผลโครงการสำคัญ ในระบบ eMENSCR 
จัดสงผลความกาวหนาไตรมาส 1 มายังกองนโยบายและแผน  
2. 31 มี.ค. 2565 

ระดับมหาวิทยาลัยหนวยงานผูจัดเก็บขอมูลรายงานความกาวหนาตวัช้ีวัดเปาประสงคใน 

ระบบ SIS ไตรมาส 2 

3. 31 มี.ค. 2565 กองนโยบายและแผนดำเนินการรายงานผลความกาวหนาโครงการในระบบ 

eMENSCR ไตรมาส 2 

งานวิเคราะหและจัดทำ 
งบประมาณ 

กองนโยบายและแผนปรับปรุงรายละเอียดคำของบประมาณงบแผนดิน 
ประจำป สงสำนักงบประมาณ 

งานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 
 

1. หลักสตูร เสนอรายช่ือคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ 

2. งานมาตรฐานและจดัการคณุภาพ 
จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

งาน EdPEx 
 

1. ติดตามตัวช้ีวัด EdPEx หมวด 7 
2. รายงานผล EdPEx ในระบบ TQA Smart-Ex 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลยั 
4. รายงาน กบ. ความกาวหนาของการดำเนินงานยุทธศาสตร มรภ. โครงการ EdPEx 

งานคณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

- พิจารณาโมเดลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและรูปแบบการรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2565 
งานจัดทำแผนฯ 

 
1. คณะกรรมการ ทบทวนและจดัทำราง พันธกิจ วิสัยทัศน เปาประสงค 

วัตถุประสงคยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผูรบัผิดชอบ ผูรายงาน  
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เดือน/ป รายละเอียดแผนการดำเนินงาน  
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 8-9 มีนาคม 

64  โดยเชิญ ผูทรงคณุวุฒิจากสภามหาวิทยาลยั 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน/บุคลากรจากทุกหนวยงาน 
เขารวมกันพิจารณาและรวมกันกำหนด รางแผนกลยุทธ มรวอ. และแผนปฏิบัติการ มรวอ. 

งานวิเคราะหและจัดทำ 
งบประมาณ 

กองนโยบายและแผนรายงานการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 2 สำนักงบประมาณ ระบบ EV mis 
,สป.อว ระบบติดตาม 

งานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 
 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของ สงรายงานขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการประกันคณุภาพ (Common Data 
Set) ภาคการศึกษา ท่ี 2/2564 รูปแบบไฟลเอกสาร มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
เพ่ือจัดเก็บไวบนระบบฐานขอมูล CDS เว็บไซตงานมาตรฐานและจดัการคณุภาพ 

งาน EdPEx 
 

1. จัดอบรมการนำองคกรและกลยุทธสำหรับผูบริหาร 
2. รางรายงานประเมินตนเอง EdPEx 
3. กำหนดผูตรวจประเมิน EdPEx และวัน Site Visit 
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลยั 
5. รายงาน กบ. ความกาวหนาของการดำเนินงานยุทธศาสตร มรภ. โครงการ EdPEx 

งานคณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

- พิจารณารูปแบบภาพรวมการรายงาน 

พฤษภาคม 2565 
งานจัดทำแผนฯ 

 
ถายทอดแผนกลยุทธมรวอ.และแผนปฏิบัติการใหกับทุกหนวยงานไดนำไปปฏิบัติ 
และกำหนดเปนเปาหมายการดำเนินงานของหนวยงาน และเปาหมายระดับบุคคล (OKRs) 

งานติดตามประเมินผล 
 

1. กองนโยบายและแผนจดัทำบันทึกขอความติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส 3 

- โครงการใน ระบบ eMENSCR  
- ตัวช้ีวัดเปาประสงค (SIS) ตัวช้ีวัดโครงการ (ERP) ของแผนปฏิบัติการ 
- ผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนของหนวยงานในระบบ ERP 
2. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ 

เพ่ือกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานไตรมาส 2 
และใหขอเสนอแนะในการปรบัปรงุผลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

งานวิเคราะหและจัดทำ 
งบประมาณ 

1. 12 พ.ค. 2565 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย พิจารณา (ราง) ประมาณการรายได 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. 17 - 20 พ.ค. 2565 กองนโยบายและแผนบรรจุงบประมาณในระบบ ERP (Enterprise 
Resource Planning) ในระดับ BA 

3. 23 - 31 พ.ค. 2565 หนวยงานคณะ สำนัก สถาบัน 
ดำเนินการบรรจุกิจกรรมและงบประมาณ เขาสูระบบ ERP (Enterprise Resource 
Planning) 

งานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 
 

1. หลักสตูร จัดทำแบบฟอรมรายงานการตัดตัวบงช้ีท่ีไมรับการประเมนิระบุเหตุผล 
พรอมเอกสารแนบ มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบ 
และดำเนินการจดัสงไปยัง สกอ. เพ่ือตัดตัวบงช้ีในระบบ CHE QA Online 

2. หลักสตูร จัดทำแบบฟอรมเพ่ิมอาจารยประจำ/ผูรับผดิชอบหลักสตูร        
มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบ รวบรวมและดำเนินการจัดสงไปยัง 
สกอ. เพ่ือเพ่ิมรายช่ือในระบบ CHE QA Online 

งาน EdPEx 1. จัดอบรมการวัดวิเคราะหและการจัดการความรู 
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เดือน/ป รายละเอียดแผนการดำเนินงาน  
 2. ประชุมวิพากษรายงาน SAR EdPEx หมวดท่ี 1-7 

3. นำขอเสนอแนะจากการวิพากษและผลจาก TQA Smart-Ex มาปรบัปรุงรายงาน 
4. รายงาน กบ. ความกาวหนาของการดำเนินงานยุทธศาสตร มรภ. โครงการ EdPEx 

งานคณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

- เสนอกลยุทธตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

มิถุนายน 2565 
งานจัดทำแผนฯ 

 
1 - 17 มิ.ย. 2565 กองนโยบายและจัดทำ (ราง) แผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

งานติดตามประเมินผล 1. 15 มิ.ย. 2565  

- ระดับหนวยงานดำเนินการรายงานผลความกาวหนาตัวช้ีวัดโครงการ และกิจกรรมในระบบ 
ERP ไตรมาส 3 
- หนวยงานผูจัดเก็บและรายงานผลโครงการสำคัญ ในระบบ eMENSCR 
จัดสงผลความกาวหนาไตรมาส 3 มายังกองนโยบายและแผน  
2. 30 มิ.ย. 2565 

ระดับมหาวิทยาลัยหนวยงานผูจัดเก็บขอมูลรายงานความกาวหนาตวัช้ีวัดเปาประสงค 

ในระบบ SIS ไตรมาส 3 

3. 30 มิ.ย. 2565 กองนโยบายและแผนดำเนินการรายงานผลความกาวหนาโครงการในระบบ 

eMENSCR ไตรมาส 3 

4. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือติดตามแนวทางการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการดำเนินงานไตรมาส 2 

งานวิเคราะหและจัดทำ 
งบประมาณ 

1. 6 มิ.ย. 2565 กองนโยบายและแผน ประชุมเชิงปฏิบัติการในระบบ ERP (Enterprise 
Resource Planning) 

2. กองนโยบายและแผนรายงานการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 3 สำนักงบประมาณ  
ระบบ EV mis ,สป.อว ระบบติดตาม 

งานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

 

1. 6 มิ.ย.65 หลักสูตร สงผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 เปนรูปเลมเอกสาร พรอมไฟล 
และรายงานการดำเนินงานผานระบบ CHE QA Online  

2. 13-17 มิ.ย. 65 หลักสูตรดำเนินการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปการศึกษา 2564 

3. 27 มิ.ย. 65 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
สงรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลกัสูตร 
ประจำปการศึกษา 2564 ในรูปแบบเอกสาร พรอมไฟล 
และยืนยันผลการประเมินผานระบบ CHE QA Online 

งาน EdPEx 
 

1. ทบทวนและกำหนดตัวช้ีวัดหมวด 7 สำหรับปการศึกษา 2565 
2. จัดทำแผนการดำเนินงาน EdPEx ประจำปงบประมาณ 2566  
3. จัดสงเลมรายงาน SAR EdPEx ใหกับผูตรวจประเมิน 
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลยั 
5. รายงาน กบ. ความกาวหนาของการดำเนินงานยุทธศาสตร มรภ. โครงการ EdPEx 

งานคณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

- พิจารณาการรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงาน 
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เดือน/ป รายละเอียดแผนการดำเนินงาน  
กรกฎาคม 2565 
งานจัดทำแผนฯ 

 
1. 12 ก.ค. 2565 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย พิจารณา 
- (ราง) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
- (ราง) แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
2. 15 ก.ค. 2565 หนวยงานคณะ สำนัก สถาบัน จัดสง (ราง) แผนกลยทุธ และ (ราง) 

แผนปฏิบัติการ มายังกองนโยบายและแผน 
งานวิเคราะหและจัดทำ 
งบประมาณ 

 

21 ก.ค. 2565 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลยัดานการเงินและงบประมาณ พิจารณา 
 - (ราง) ประมาณการรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 - (ราง) แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
 ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

- งานมาตรฐานและจัดการคณุภาพ 
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั 
เสนอสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

งาน EdPEx 
 

1. ถายทอดการดำเนินงาน EdPEx ตามเลม SAR ใหกับผูท่ีเก่ียวของ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลยั 
3. รายงาน กบ. 
- ความกาวหนาของการดำเนินงานยุทธศาสตร มรภ. โครงการ EdPEx 
- รายงาน SAR EdPEx 

สิงหาคม 2565 
งานจัดทำแผนฯ 

 
1. 4 ส.ค. 2565 สภามหาวิทยาลัย พิจารณา  
- (ราง) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ พ.ศ. 2566 - 2570 
- (ราง) แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2. 11 ส.ค. 2565 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย พิจารณา  

- (ราง) แผนกลยุทธคณะ/สำนัก/สถาบันประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
- (ราง) แผนปฏิบัติการคณะ/สำนัก/สถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งานติดตามประเมินผล 
 

กองนโยบายและแผนจดัทำบันทึกขอความติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานไตรมาส 4 
- โครงการใน ระบบ eMENSCR  
- ตัวช้ีวัดเปาประสงค (SIS) ตัวช้ีวัดโครงการ (ERP) ของแผนปฏิบัติการ  
- ผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนของหนวยงานในระบบ ERP 

งานวิเคราะหและจัดทำ 
งบประมาณ 

1. 4 ส.ค. 2565 สภามหาวิทยาลัย พิจารณา (ราง) ประมาณการรายได ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

2. ช้ีแจงงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอคณะกรรมาธิการ  
อนุกรรมาธิการดานการศึกษา กรรมาธิการงบลงทุน กรรมาธิการวุฒิสภา 
สว.กรรมาธิการเช่ือมโยงยุทธศาสตร 

งานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

- งานมาตรฐานและจัดการคณุภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจำปการศึกษา 2564 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

งาน EdPEx 1. ตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx 
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เดือน/ป รายละเอียดแผนการดำเนินงาน  
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลยั 
3. รายงาน กบ. ความกาวหนาของการดำเนินงานยุทธศาสตร มรภ. โครงการ EdPEx 

งานคณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

- สรุปผลการดำเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเพ่ือจดัทำรายงานฯ 

กันยายน 2565 
งานติดตามประเมินผล 

 
1. 15 ก.ย. 2565  

- ระดับหนวยงานดำเนินการรายงานผลความกาวหนาตัวช้ีวัดโครงการ และกิจกรรมในระบบ ERP 
ไตรมาส 3 
- หนวยงานผูจัดเก็บและรายงานผลโครงการสำคัญ ในระบบ eMENSCR 
จัดสงผลความกาวหนาไตรมาส 4 มายังกองนโยบายและแผน  
2. 30 ก.ย. 2565 

ระดับมหาวิทยาลัยหนวยงานผูจัดเก็บขอมูลรายงานความกาวหนาตวัช้ีวัดเปาประสงค 

ในระบบ SIS ไตรมาส 4 

3. 30 ก.ย. 2565 กองนโยบายและแผนดำเนินการรายงานผลความกาวหนาโครงการในระบบ 

eMENSCR ไตรมาส 4 

งานวิเคราะหและจัด 
ทำงบประมาณ 

1. กองนโยบายและแผนจดัอบรมผูปฏิบัติงาน ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 
2. กองนโยบายและแผนดำเนินการเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม 

และงบประมาณในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 
เสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

3. จัดทำแผนกการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจำป 
เสนอขออนุมัตสิำนักงบประมาณ 

4. กองนโยบายและแผนรายงานการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 4 สำนักงบปนะมาณ  
ระบบ EV mis ,สป.อว ระบบติดตาม 

งานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

- งานมาตรฐานและจัดการคณุภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
คณะ วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปการศึกษา 2564 
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

งาน EdPEx 1. จัดทำแผนพัฒนา EdPEx ประจำปการศึกษา 2565 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลยั 
3. รายงาน กบ. 
- ความกาวหนาของการดำเนินงานยุทธศาสตร มรภ. โครงการ EdPEx 
- ผลการประเมิน EdPEx ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ หนวยงานสนับสนุน 

งานคณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตุลาคม 2565 
งานวิเคราะหและจัดทำ 
งบประมาณ 

 

1. หนวยงานคณะ สำนัก สถาบัน เริม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

2. สรุปรายงานการดำเนิงงานประจำปงบประมาณ สงสำนักงบประมาณ  สป.อว 
,กรรมการตดิตาม สว.และสส. 

3. สรุปรายงานการโอนเปลีย่นแปลง ในระบบสำนักงบประมาณ 
งานคณะกรรมการเพ่ือ - จัดสงรายงานเขาระบบ 
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เดือน/ป รายละเอียดแผนการดำเนินงาน  
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 


