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ค าน า 

 กองนโยบายและแผนได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือให้มีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยมีความมุ่งหมายให้โครงการส าคัญสามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลเป็นรูปธรรม 

 กองนโยบายและแผนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 จะสามารถก ากับทิศทางการพัฒนาในด้านบุคลากร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ และกระบวนการท างานของกองนโยบายและแผนให้บรรลุผล

ส าเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เมษายน 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ

หลักในการวิเคราะห์และจัดท าแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการแปลงนโยบาย

และยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ จัดหาและจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย และเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาการด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือสนับสนุน

การขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง” 

 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นแผนก ากับทิศทางการด าเนินงาน

ของกองนโยบายและแผน และมีการปรับปรุงแก้ไขโดยเน้นการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย 1.  วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ        

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. เป้าประสงค์ 5. กลยุทธ์ พร้อมทั้งได้ก าหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายโครงการ วงเงิน และ

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน มีโครงการทั้งหมด 6 โครงการ ก าหนดวงเงินรวมทั้งสิน 168,000 บาท (หนึ่งแสน

หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
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ประวัติกองนโยบายและแผน 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2550 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 12 เล่ม 124 ตอนพิเศษ 163 ง. เมื่อวันที่ 26 

ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ได้ออกประกาศให้แบ่งส่ วนราชการใน

ส านักงานอธิการบดีออกเป็น 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

ส านักงานอธิการบดี ซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

กองนโยบายและแผนมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้เป็นหน่วยงานวางแผนในการก าหนดทิศทางเกี่ยวกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยท าหน้าที่ศึกษา 

ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศในการตัดสินใจและบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและประเมินผล รวมทั้ง

เสนอแนะให้ข้อมูลแก่คณะผู้บริหารในหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอันจะน าไปสู่ความก้าวหน้า

ของมหาวิทยาลัยโดยรวม 

สถานที่ตั้ง 

 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์) 

 ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 3570 093 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน (VoIP) 

 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : 10404 

 งานแผนและงบประมาณ : 10499 

 งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ : 10401, 10403 
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ปณิธาน 

“มองไกล ใฝ่รู้ สู้งาน สานเจตนารมณ์” 

วิสัยทัศน์ 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาการด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือสนับสนุน

การขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัย สู่การเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี" 

ภารกิจ 

ให้กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์และจัดท าแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการแปลงนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ จัดหาและจัดสรรทรัพยากร  

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จัดท าฐานข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

พันธกิจ 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและมุ่งม่ันเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพปรับตัวได้ทันตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนากระบวนการท างานเชิงบูรณาการ 

เป้าประสงค์ 

1. บุคลากรกองนโยบายและแผนมีความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ 

3. มีการพัฒนากระบวนการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
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งานแผนและงบประมาณ 

• จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติราชการ 

• วิเคราะห์และจัดท างบประมาณ 

• จัดท ารายงานข้อมูลด้านแผนและงบประมาณ 

งานติดตามประเมินผล
และสารสนเทศ 

• จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

• สถิติข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

กองนโยบายและแผน 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างกองนโยบายและแผน 
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บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 - 2564       

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 ส าหรับเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 3 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและก าลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ : 1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                          1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

                          1.3 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

กลยุทธ์ : 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

            1.2 พัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

            1.3 จัดหาทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา ผลิตก าลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ 

            1.4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็ง ให้มหาวิทยาลัยชุมชน 

สังคม และประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 ผลงานเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย    

                                    ชุมชน สังคมและประเทศ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ : 2.1 จ านวนผลงานเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

                          2.2 จ านวนผลงานตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

                          2.3 จ านวนวิสาหกิจชุมชนหรือกิจการที่เกิดข้ึนจากผลงานของมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

            2.2 ส่งเสริม ผลักดันให้น าเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างความมั่นคงให้

มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ 

            2.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key Partner) 

            2.4 เสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างม่ันคง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและม่ันคง 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ : 3.1 ผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ : 3.1 ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเข้าสู่     

การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

            3.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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 แผนพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ : 1.1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ : 1.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนา   

                           มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ : 1.1 พัฒนางานเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานอธิการบดีให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์ : 2.1 มีระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ : 2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานอธิการบดี 

 2.1.2 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานอธิการบดี 

 2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ของส านักงาน

อธิการบดี 

 2.1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ 

(ผู้บริหาร) 

 2.1.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (ผู้ใช้งานทั่วไป) 

 2.1.6 จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาใหม่และน าไปใช้งาน 

 2.1.7 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาต่อสถานที่และสภาพแวดล้อมในการ

เรียนรู้และการท างาน 

 2.1.8 ระดับร้อยละการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการจัดหารายได้และบริหารสินทรัพย์ 

กลยุทธ์ : 2.1. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์และ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

            2.2 พัฒนาประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  

            2.3 พัฒนาฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ (ก าหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงาน

ปรับปรุงฐานข้อมูล) 

 2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนาระบบใหม่ให้มีความทันสมัย ตรงกับ

ความต้องการ และครอบคลุมภารกิจของส านักงานอธิการบดี 

 2.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 
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 2.6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการปฏิบั ติงาน มี

ความปลอดภัย ท างานและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 2.7 ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ Green 

Office และ Green University 

 2.8 พัฒนาระบบการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

เป้าประสงค์ : 2.2 เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ : 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

 2.2 ส่งเสริมบุคลากรให้ท างานด้วยจิตบริการ บริการเชิงรุก ด้วยความรวดเร็ว และให้ความส าคัญกับ

ผู้รับบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตการท างาน 

เป้าประสงค์ : 3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและพันธกิจของ  

                  หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : 3.1.1 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ  

                            (เฉพาะข้าราชการและพนักงาน) 

  3.1.2 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาความรู้  และทักษะ  

                            ทางด้านบริหาร 

  3.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินสมรรถนะที่อยู่ในระดับมาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์ 

                            มาตรฐานร้อยละ 80 ของสมรรถนะประจ าต าแหน่งทั้งหมด) 

  3.1.4 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความผูกพันต่อองค์กรของ 

                            บุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

กลยุทธ์ : 3.1 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ Job Description รายบุคคล และทบทวนการจัดท า TOR เพ่ือ 

            ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 3.2 ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามงานที่รับผิดชอบ และน าความรู้ 

            และทักษะที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยต่างๆที่เอ้ือให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

            ในการท างาน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของกองนโยบายและแผน 

1. จุดแข็ง (Strengths) 

1.1 มีโครงสร้างหน่วยงานและมีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจน 

1.2 มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

1.3 มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 

2.1 ขาดการบูรณาการฐานข้อมูลกับระบบสารสนเทศ 

2.2 บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

3. โอกาส (Opportunities) 

3.1 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ งานจากการจัดหรือเข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานจากท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก 

3.2 มีเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 

3.3 มีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานท าให้การติดต่อประสานงานได้สะดวกขึ้น 

4. ผลกระทบ (Threats) 

4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.2 การได้รับมอบหมายงานตามนโยบายที่เร่งด่วนเป็นพิเศษส่งผลกระทบต่องานที่ปฏิบัติอยู่ ท าให้  

ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 
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กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นกลไกส าคัญ              

ในการพัฒนาการด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจ

มหาวิทยาลัย สู่การเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี" 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาบุคลากรให้มคีุณภาพ สามารถปรับตัว

ได้ทันตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

บุคลากรกองนโยบายและแผน                

มีความสามารถในการปฏิบตัิงานและ        

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

- พัฒนารูปแบบ/วิธีการท างานเพือ่เพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากรตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ

ผ่านกระบวนการพัฒนาบุคคลที่หลากหลาย 

- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก

กองนโยบายและแผน เพื่อบูรณาการความรู้ 

- เสริมสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 

พัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ       

ให้มีประสิทธิภาพ 

มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ             

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมลูเพื่อ     

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

การบริหารเพ่ือการตัดสินใจ 

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์คุ้มค่า 

มีการพัฒนากระบวนการท างานท่ีคล่องตัว 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและผู้รับบริการ      

มีความพึงพอใจ 

พัฒนากระบวนการท างานเชิงบูรณาการ 

กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
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พัฒนาคุณภาพบณัฑิต และก าลังคน 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย    

ของประเทศ 

พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

สร้างความเข้มแข็ง ให้มหาวิทยาลยั

ชุมชน สังคม และประเทศ 

บริหารจดัการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ

ความเปลีย่นแปลงได้อย่างมั่นคง 

การบริหารจัดการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์

และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ส านักงานอธิการบดีให้พร้อมรองรบั  

การเปลีย่นแปลง 

การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิต 

การท างาน 

พัฒนาบุคลากรให้มคีุณภาพ      

สามารถปรับตัวได้ทันตามสภาวการณ์            

ท่ีเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ    

ให้มีประสิทธิภาพ 

พัฒนากระบวนการท างาน 

เชิงบูรณาการ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

แผนพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     

กองนโยบายและแผน 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

    ยุทธศาสตรส์ านักงานอธิการบดี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
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สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการส าคัญ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาบุคลากร   
ให้มีคุณภาพ สามารถ
ปรับตัวได้ทันตาม
สภาวการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลง 

1.1 บุคลากรกอง
นโยบายและแผน  
มีความสามารถ   
ในการปฏิบัติงาน
และมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

1) ร้อยละบุคลากรกองนโยบายและแผนท่ีไดร้ับ
การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณท์ี่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2) จ านวนผลงานวิเคราะห์หรือวิจยัสถาบันของ
บุคลากรกองนโยบายและแผนในระยะเวลา 1 ปี 
3) ร้อยละความพึงพอใจต่อการสรา้งความผาสุก
ของบุคลากรกองนโยบายและแผน 
4) จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม IDP 
(Individual Development Plan) ตามที่
มหาวิทยาลยัเห็นชอบ 

ร้อยละ 
65 
 
1 
 

ร้อยละ 
80 
- 

ร้อยละ 
70 
 
1 
 

ร้อยละ 
80 
- 

ร้อยละ 
75 
 
1 
 

ร้อยละ 
80 
1 

ร้อยละ 
80 
 
1 
 

ร้อยละ 
80 
1 

1.1 พัฒนารูปแบบ/วิธีการท างาน
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ
ผ่านกระบวนการ พัฒนาบุคคลที่
หลากหลาย 
1.2 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกกองนโยบาย
และแผนเพื่อบูรณาการความรู ้
1.3 เสริมสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพ
บุคลากรกองนโยบายและแผน 
2. โครงการเครือข่ายกอง
นโยบายและแผน 9 ราชมงคล 
3. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กองนโยบายและแผน 
4. โครงการสร้างคุณภาพชีวิต
และเสรมิสร้างความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ 

2.1 มีระบบฐาน 
ข้อมูลสารสนเทศ  
ที่มีประสิทธิภาพ 

5) จ านวนระบบฐานข้อมูลทีไ่ด้รับการพัฒนา 
เพื่อการบริหารจัดการ 
6) ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการ
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 

1 
 

ร้อยละ 
70 

1 
 

ร้อยละ 
75 
 

2 
 

ร้อยละ 
75 

2 
 

ร้อยละ 
80 

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ 
งานและการบริหารเพื่อการจดัสิน
ใจ 

5. โครงการพัฒนาระบบฐาน 
ข้อมูลกองนโยบายและแผน 
(งานแผนและงบประมาณ  
งานติดตามประเมินผลและ
สารสนเทศ) 

3. พัฒนากระบวนการ
ท างานเชิงบูรณาการ 

3.1 มีการพัฒนา
กระบวนการท างาน
ที่คล่องตัว รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจ 

7) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อ
กองนโยบายและแผน 
8) จ านวนกระบวนการท างานท่ีไดร้ับการ
พัฒนา/ปรับปรุงข้ันตอน ระยะเวลาและ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 
70 
1 

ร้อยละ 
75 
1 

ร้อยละ 
80 
1 

ร้อยละ 
85 
1 

3.1 พัฒนากระบวนการปฏิบตัิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

6. โครงการพัฒนาการจดัท า
มาตรฐานการปฏิบตัิงานและ
การจัดท าคูม่ือ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการส าคัญ ตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ โครงการทีส่ าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ สามารถปรับตัว  
ได้ทันตามสภาวการณ์ที่ 
เปลี่ยนแปลง 

1.1 พัฒนารูปแบบ/วิธีการท างานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรตาม
ภาระงานท่ีรับผิดชอบผ่านกระบวนการ 
พัฒนาบุคคลที่หลากหลาย 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพบุคลากร
กองนโยบายและแผน (ด้านการวิจยั
สถาบัน, ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ, ด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

(1.1) จ านวนผู้เข้าอบรมตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 
(1.2) จ านวนผลงานวิเคราะห์หรือวิจัยสถาบัน 

นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก 
นางสาวชนัญชิดา หงษ์ปาน 

1.2 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกกองนโยบายและ
แผนเพื่อบูรณาการความรู ้

2. โครงการเครือข่ายกองนโยบาย 
และแผน 9 ราชมงคล 
 

(2.1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายกองนโยบาย
และแผน 9 ราชมงคล 
(2.2) องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก  
เครือข่ายกองนโยบายและแผน 9 ราชมงคล 

นางสาวเบญจวรรณ คลดีิษฐ 
นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก 

3. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้      
กองนโยบายและแผน 

(3.1) องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นางสาวโสพิศสุดา เสษโถ 

1.3 เสริมสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

4. โครงการสร้างคุณภาพชีวิตและ
เสรมิสร้างความสุขในการปฏิบตัิงาน 

(4.1) ร้อยละความพึงพอใจต่อการสร้างคณุภาพชีวิต 
และเสรมิสร้างความสุขในการปฏบิัติงานของบุคลากร 

นางสาวธารารตัน์ สุขไชย 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การบริหารเพื่อการตดัสินใจ 

5. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลู
กองนโยบายและแผน (งานแผนและ
งบประมาณ งานติดตามประเมินผล
และสารสนเทศ) 

(5.1) จ านวนระบบฐานข้อมลู นายนพรัตน์ เนตรทิพย ์

3. พัฒนากระบวนการ
ท างานเชิงบูรณาการ 

3.1 พัฒนากระบวนการปฏิบตัิงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนค์ุ้มค่า 

6. โครงการพัฒนาการจดัท ามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและการจัดท าคูม่ือ/
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(6.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการที่มตี่อ    
กองนโยบายและแผน 
(6.2) จ านวนงานท่ีได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
และจ านวนคูม่ือ/ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

นางสาวโสพิศสุดา เสษโถ 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ที ่ โครงการส าคัญ 2561 2562 2563 2564 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถปรับตัวได้ทันตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

1) โครงการพัฒนาคณุภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน (ด้านการวิจัย
สถาบัน, ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

2,000 2,000 - - 

2) โครงการเครือข่ายกองนโยบายและแผน 9 ราชมงคล 40,000 40,000 40,000 40,000 
3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองนโยบายและแผน - - - - 
4) โครงการสร้างคณุภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขในการปฏิบตัิงาน 2,000 2,000 - - 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูกองนโยบายและแผน (งานแผนและ

งบประมาณ งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ) 
- - - - 

3. พัฒนากระบวนการท างานเชิงบูรณาการ     
6) โครงการพัฒนาการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและการจัดท าคูม่อื/

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
- - - - 

รวมทั้งสิ้น 44,000 44,000 40,000 40,000 
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ภาคผนวก ก. 



            - 16 - 
 

 

 


