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บทสรุปผู้บริหาร
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
หลักในการวิเคราะห์และจัดทาแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการแปลงนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาสู่ ก ารปฏิ บั ติ จั ด หาและจั ด สรรทรั พ ยากรในการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ติด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย และเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาการดาเนินงานเชิงรุกเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง”
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแผนกากับทิศทางการดาเนินงาน
ของกองนโยบายและแผน และมีการปรั บปรุงแก้ไขโดยเน้นการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้ เกิดผลเป็น
รูป ธรรมและสามารถปฏิบั ติได้จ ริ ง ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่ าว ประกอบด้ว ย 1. วิสั ยทัศน์ 2. พันธกิจ
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. เป้าประสงค์ 5. กลยุทธ์ พร้อมทั้งได้กาหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายโครงการ วงเงิน และ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน มีโครงการทั้งหมด 6 โครงการ กาหนดวงเงินรวมทั้งสิน 168,000 บาท (หนึ่งแสน
หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
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ประวัติกองนโยบายและแผน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่ว นราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2550 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 12 เล่ม 124 ตอนพิเศษ 163 ง. เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 26 ตุล าคม พ.ศ. 2550 ได้ออกประกาศให้แบ่งส่ ว นราชการใน
สานักงานอธิการบดีออกเป็น 7 กอง ดังนี้
1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและแผน
4. กองบริหารงานบุคคล
5. กองพัฒนานักศึกษา
6. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
7. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
ตามประกาศดังกล่าว กองนโยบายและแผน จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง 1 ใน 7 กอง ของ
สานักงานอธิการบดี ซึ่งทาหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กองนโยบายและแผนมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นหน่วยงานวางแผนในการกาหนดทิศทางเกี่ยวกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยทาหน้าที่ศึกษา
ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศในการตัดสินใจและบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
เสนอแนะให้ข้อมูลแก่คณะผู้บริหารในหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอันจะนาไปสู่ความก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัยโดยรวม
สถานที่ตั้ง
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3570 093
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน (VoIP)
 ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน : 10404
 งานแผนและงบประมาณ : 10499
 งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ : 10401, 10403
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ปณิธาน
“มองไกล ใฝ่รู้ สู้งาน สานเจตนารมณ์”
วิสัยทัศน์
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาการดาเนินงานเชิงรุกเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัย สู่การเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี"
ภารกิจ
ให้กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์และจัดทาแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค์ในการแปลงนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ จัดหาและจัดสรรทรัพยากร
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จัดทาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นเน้นผลสัมฤทธิ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพปรับตัวได้ทันตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากระบวนการทางานเชิงบูรณาการ
เป้าประสงค์
1. บุคลากรกองนโยบายและแผนมีความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีม่ ีประสิทธิภาพ
3. มีการพัฒนากระบวนการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานแผนและงบประมาณ
• จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
• วิเคราะห์และจัดทางบประมาณ
• จัดทารายงานข้อมูลด้านแผนและงบประมาณ

งานติดตามประเมินผล
และสารสนเทศ
• จัดทารายงานผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
• สถิติข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
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บริบทที่เกี่ยวข้อง
 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ พ.ศ. 2560 - 2564
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
สาหรับเป็นกรอบทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 3 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและกาลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
กลยุทธ์ : 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
1.2 พัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตกาลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
1.3 จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ผลิตกาลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
1.4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตกาลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็ง ให้มหาวิทยาลัยชุมชน
สังคม และประเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 ผลงานเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
ชุมชน สังคมและประเทศ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2.1 จานวนผลงานเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
2.2 จานวนผลงานตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
2.3 จานวนวิสาหกิจชุมชนหรือกิจการที่เกิดขึ้นจากผลงานของมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
2.2 ส่งเสริม ผลักดันให้นาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ
2.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key Partner)
2.4 เสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 3.1 ผลสัมฤทธิ์ของความสาเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ : 3.1 ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเข้าสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
3.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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 แผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ : 1.1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 1.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ : 1.1 พัฒนางานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสานักงานอธิการบดีให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ : 2.1 มีระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 2.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานอธิการบดี
2.1.2 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี
2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ของสานักงาน
อธิการบดี
2.1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ
(ผู้บริหาร)
2.1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (ผู้ใช้งานทั่วไป)
2.1.6 จานวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาใหม่และนาไปใช้งาน
2.1.7 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้และการทางาน
2.1.8 ระดับร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจัดหารายได้และบริหารสินทรัพย์
กลยุทธ์ : 2.1. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์และ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
2.2 พัฒนาประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
2.3 พัฒนาฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ (กาหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงาน
ปรับปรุงฐานข้อมูล)
2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนาระบบใหม่ให้มีความทันสมัย ตรงกับ
ความต้องการ และครอบคลุมภารกิจของสานักงานอธิการบดี
2.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
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2.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการปฏิบั ติงาน มี
ความปลอดภัย ทางานและเรียนรู้อย่างมีความสุข
2.7 ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ Green
Office และ Green University
2.8 พัฒนาระบบการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
เป้าประสงค์ : 2.2 เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสานักงานอธิการบดี
กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ส่งเสริมบุคลากรให้ทางานด้วยจิตบริการ บริการเชิงรุก ด้วยความรวดเร็ว และให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตการทางาน
เป้าประสงค์ : 3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและพันธกิจของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 3.1.1 ร้อยละของบุคลากรสานักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
(เฉพาะข้าราชการและพนักงาน)
3.1.2 ร้อยละของบุคลากรสานักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ
ทางด้านบริหาร
3.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินสมรรถนะที่อยู่ในระดับมาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 80 ของสมรรถนะประจาตาแหน่งทั้งหมด)
3.1.4 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรในสังกัดสานักงานอธิการบดี
กลยุทธ์ : 3.1 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ Job Description รายบุคคล และทบทวนการจัดทา TOR เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3.2 ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามงานที่รับผิดชอบ และนาความรู้
และทักษะที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยต่างๆที่เอื้อให้บุคลากรทางานอย่างมีความสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของกองนโยบายและแผน
1. จุดแข็ง (Strengths)
1.1 มีโครงสร้างหน่วยงานและมีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจน
1.2 มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
1.3 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
2.1 ขาดการบูรณาการฐานข้อมูลกับระบบสารสนเทศ
2.2 บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากทาให้ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง
3. โอกาส (Opportunities)
3.1 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ งานจากการจัดหรือเข้าร่ว ม
กิจกรรม/โครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
3.2 มีเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ
3.3 มีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานทาให้การติดต่อประสานงานได้สะดวกขึ้น
4. ผลกระทบ (Threats)
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
4.2 การได้รับมอบหมายงานตามนโยบายที่เร่งด่วนเป็นพิเศษส่งผลกระทบต่องานที่ปฏิบัติอยู่ ทาให้
ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
กลยุทธ์
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นกลไกสาคัญ
ในการพัฒนาการดาเนินงานเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจ
มหาวิทยาลัย สู่การเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี"

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพ สามารถปรับตัว

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ได้ทันตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ให้มีประสิทธิภาพ

บุคลากรกองนโยบายและแผน

มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

มีการพัฒนากระบวนการทางานทีค่ ล่องตัว

มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานและ

ที่มีประสิทธิภาพ

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและผู้รับบริการ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์

มีความพึงพอใจ

- พัฒนารูปแบบ/วิธีการทางานเพือ่ เพิ่มขีด

ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ

ความสามารถของบุคลากรตามภาระงานที่รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

ผ่านกระบวนการพัฒนาบุคคลที่หลากหลาย
- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

การบริหารเพื่อการตัดสินใจ

กองนโยบายและแผน เพื่อบูรณาการความรู้
- เสริมสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนากระบวนการทางานเชิงบูรณาการ

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์คุ้มค่า
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกาลังคน

พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สร้างความเข้มแข็ง ให้มหาวิทยาลัย

สุวรรณภูมิ

ของประเทศ

ชุมชน สังคม และประเทศ

แผนพัฒนาสานักงานอธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กองนโยบายและแผน

การบริหารจัดการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย

พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพ
สามารถปรับตัวได้ทันตามสภาวการณ์

ที่เปลี่ยนแปลง

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สานักงานอธิการบดีให้พร้อมรองรับ
การเปลีย่ นแปลง

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ
ความเปลีย่ นแปลงได้อย่างมั่นคง

การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิต
การทางาน

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

พัฒนากระบวนการทางาน

ให้มีประสิทธิภาพ

เชิงบูรณาการ
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สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการสาคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2561 2562 2563 2564
1. พัฒนาบุคลากร
1.1 บุคลากรกอง
1) ร้อยละบุคลากรกองนโยบายและแผนทีไ่ ด้รับ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1.1 พัฒนารูปแบบ/วิธีการทางาน
ให้มีคุณภาพ สามารถ นโยบายและแผน
การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
65
70
75
80 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ปรับตัวได้ทันตาม
มีความสามารถ
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
บุคลากรตามภาระงานทีร่ ับผิดชอบ
สภาวการณ์
ในการปฏิบัติงาน
2) จานวนผลงานวิเคราะห์หรือวิจยั สถาบันของ
1
1
1
1
ผ่านกระบวนการ พัฒนาบุคคลที่
ที่เปลี่ยนแปลง
และมีคณ
ุ ภาพชีวิต บุคลากรกองนโยบายและแผนในระยะเวลา 1 ปี
หลากหลาย
ที่ดีขึ้น
3) ร้อยละความพึงพอใจต่อการสร้างความผาสุก ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1.2 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้ง
ของบุคลากรกองนโยบายและแผน
80
80
80
80 ภายในและภายนอกกองนโยบาย
4) จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP
1
1
และแผนเพื่อบูรณาการความรู้
(Individual Development Plan) ตามที่
1.3 เสริมสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
คุณภาพชีวิต
2. พัฒนาระบบ
2.1 มีระบบฐาน
5) จานวนระบบฐานข้อมูลทีไ่ ด้รับการพัฒนา
1
1
2
2
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ให้มีประสิทธิภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ
6) ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ งานและการบริหารเพื่อการจัดสิน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
70
75
75
80 ใจ
จัดการ
3. พัฒนากระบวนการ 3.1 มีการพัฒนา
7) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี ่อ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 3.1 พัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงาน
ทางานเชิงบูรณาการ กระบวนการทางาน กองนโยบายและแผน
70
75
80
85 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ที่คล่องตัว รวดเร็ว 8) จานวนกระบวนการทางานที่ได้รับการ
1
1
1
1
ประโยชน์คมุ้ ค่า
มีประสิทธิภาพ
พัฒนา/ปรับปรุงขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับบริการมีความ กระบวนการปฏิบัติงาน
พึงพอใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรกองนโยบายและแผน
2. โครงการเครือข่ายกอง
นโยบายและแผน 9 ราชมงคล
3. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กองนโยบายและแผน
4. โครงการสร้างคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความสุขในการ
ปฏิบัติงาน
5. โครงการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลกองนโยบายและแผน
(งานแผนและงบประมาณ
งานติดตามประเมินผลและ
สารสนเทศ)
6. โครงการพัฒนาการจัดทา
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและ
การจัดทาคูม่ ือ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการสาคัญ ตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ สามารถปรับตัว
ได้ทันตามสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ
3. พัฒนากระบวนการ
ทางานเชิงบูรณาการ

กลยุทธ์
1.1 พัฒนารูปแบบ/วิธีการทางานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรตาม
ภาระงานที่รับผิดชอบผ่านกระบวนการ
พัฒนาบุคคลที่หลากหลาย
1.2 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกกองนโยบายและ
แผนเพื่อบูรณาการความรู้

โครงการทีส่ าคัญ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
กองนโยบายและแผน (ด้านการวิจยั
สถาบัน, ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ, ด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
2. โครงการเครือข่ายกองนโยบาย
และแผน 9 ราชมงคล

3. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กองนโยบายและแผน
1.3 เสริมสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนา
4. โครงการสร้างคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพชีวิต
เสริมสร้างความสุขในการปฏิบตั ิงาน
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ
5. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ กองนโยบายและแผน (งานแผนและ
การบริหารเพื่อการตัดสินใจ
งบประมาณ งานติดตามประเมินผล
และสารสนเทศ)
3.1 พัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานอย่าง 6. โครงการพัฒนาการจัดทามาตรฐาน
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์คุ้มค่า การปฏิบัติงานและการจัดทาคูม่ ือ/
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(1.1) จานวนผู้เข้าอบรมตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร
(1.2) จานวนผลงานวิเคราะห์หรือวิจัยสถาบัน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก
นางสาวชนัญชิดา หงษ์ปาน

(2.1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายกองนโยบาย
และแผน 9 ราชมงคล
(2.2) องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
เครือข่ายกองนโยบายและแผน 9 ราชมงคล
(3.1) องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ
นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก

(4.1) ร้อยละความพึงพอใจต่อการสร้างคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
(5.1) จานวนระบบฐานข้อมูล

นางสาวธารารัตน์ สุขไชย

(6.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการที่มตี ่อ
กองนโยบายและแผน
(6.2) จานวนงานที่ได้จัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
และจานวนคูม่ ือ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

นางสาวโสพิศสุดา เสษโถ

นางสาวโสพิศสุดา เสษโถ

นายนพรัตน์ เนตรทิพย์
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
ที่
โครงการสาคัญ
2561
1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถปรับตัวได้ทันตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
1) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน (ด้านการวิจัย
2,000
สถาบัน, ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
2) โครงการเครือข่ายกองนโยบายและแผน 9 ราชมงคล
40,000
3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองนโยบายและแผน
4) โครงการสร้างคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขในการปฏิบตั ิงาน
2,000
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองนโยบายและแผน (งานแผนและ
งบประมาณ งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ)
3. พัฒนากระบวนการทางานเชิงบูรณาการ
6) โครงการพัฒนาการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานและการจัดทาคูม่ อื /
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
รวมทั้งสิ้น
44,000

2562

2563

2564

2,000

-

-

40,000
2,000

40,000
-

40,000
-

-

-

-

-

-

-

44,000

40,000

40,000
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ภาคผนวก ก.
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