กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผนมี อํา นาจหน้ าที่แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิน งานด้านสนับสนุ น งาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของกองนโยบายและแผน
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการของบประมาณ และจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินและรายได้
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํากรอบทิศทางการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว
4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานวางนโยบายแผนงาน โครงการและการประเมินผลทั้งของกอง
และมหาวิทยาลัย
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น ระยะยาวทั้งของกองและ
มหาวิทยาลัย
6. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของทั้งกองและมหาวิทยาลัย
7. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีทั้งระดับกองและมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
8. ดําเนินการด้านงานวิเคราะห์แผนงาน งบประมาณและการจัดทํางบประมาณ
9. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของกอง สํานักงานอธิการบดีและ
มหาวิทยาลัย
10. ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัย
11. ดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของกอง สํานักงานอธิการบดี และ
มหาวิทยาลัย
12. ให้คําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กองนโยบายและแผน แบ่งงานภายในออกเป็น 6งาน ได้แก่
1. งานบริหารทั่วไปรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.1 ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ธุรการ สารบรรณ งานบริการ งานการ
ประชุมและงานเลขานุการ

1.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของกองทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
1.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงานจัดทําข้อมูลและเอกสารด้านการบริหารงบประมาณ
1.5 ให้คําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
1.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานนโยบายและแผนรับผิดชอบเกี่ยวกับ
2.1 จัดทํากรอบทิศทางยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการและแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
2.2 จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประสานงานบูรณาการแผนงาน จัดทํายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีแผนงานโครงการ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.3 ประสานการปฏิ บั ติ ง านตามตั ว ชี้ วั ด ตามเกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) กําหนด
ประชุมมอบหมายตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัด พัฒนาตัวชี้วัด ตลอดจน
ติดตามผลการดําเนินงานตัวชี้วัดต่างๆของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัล
2.5 การวิเคราะห์นโยบายและแผน ดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านแผนพัฒนา
การวิเคราะห์นโยบาย วิเคราะห์โครงการต่างๆ โครงการพิเศษ และโครงการเฉพาะกิจ และการดําเนินงาน
เลขานุการด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
2.6 ดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยสูเ่ กณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาระดับสากล
2.7 การวิจัยเพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2.8 ให้คําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
2.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานวิเคราะห์งบประมาณรับผิดชอบเกี่ยวกับ
3.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้

3.2 ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
3.3 วิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3.4 จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3.5 การจัดทํา จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
3.6 การจัดทํา จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
3.7 คํานวณต้นทุนกิจกรรมตามแนวทางของสํานักงบประมาณ
3.8 วิเคราะห์สรุปและรายงานผลการดําเนินงานเรื่องเงินงบประมาณทั้งงบแผ่นดินและ
งบเงินรายได้ เพื่อการบริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร
3.9 จัดทํารายงานผลระบบEMENSCR เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
3.10 ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
3.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบเกี่ยวกับ
4.1 ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดี
และของมหาวิทยาลัย
4.2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัย
ให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องรองรับกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกลางของรัฐ
4.3 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัย แก่
หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัย
4.5 ดําเนินการสํารองข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัย
ทั้งระบบ เพื่อป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูล
4.6 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้งานเสมอ

4.7 จั ด ทํ า ข้ อ มู ล สถิ ติ และให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของสํ า นั ก งาน
อธิการบดีและของมหาวิทยาลัย
4.8 ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขระบบคอมพิ ว เตอร์ กรณี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้องเกิดปัญหา
4.9 ตรวจสอบอายุการใช้งานและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางแผน
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใช้ทดแทนเครื่องเดิมกรณีเครื่องเดิมหมดสภาพการใช้งาน
หรือทํางานผิดปกติ
4.10 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงาน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
4.11 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.12 ดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.13 ให้คําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
4.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับ
5.1 ดําเนินการวางแผนการทํางานที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
5.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยร่างโต้ตอบหนังสือเป็น
ภาษาต่างประเทศงานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.3 ดําเนินการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศและจัดทําบันทึก สรุปรายงานผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนําเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
5.4 รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
กับต่างประเทศ
5.5 ส่งเสริม สนับสนุน ดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรมดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ ที่
เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5.6 งานต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่ออํานวยความสะดวกแก่อาคันตุกะที่มาเยือน
5.7 รวบรวมผลการดําเนินงานเพื่อจัดทํารายงานประจําปี
5.8 ดําเนินการเกี่ยวกับงานอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยจัดการอบรมโครงการ
อาเซียนในด้านภาษาและวัฒนธรรม
5.9 จัดทําเอกสารและเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
5.10 ให้คําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงและแก้ปญ
ั หาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
5.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับ
6.1 ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพของกอง
สํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย
6.2 จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ รายงานผลการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย
6.3 ดําเนินการเกี่ยวกับงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพของ
กอง สํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย
6.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานการประกัน
คุณภาพของกอง สํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย
6.5 จัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผนและมหาวิทยาลัย
6.6 วิเคราะห์และปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและ
แผนสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน
6.7 ศึกษา ค้นคว้า จัดทําเอกสารข้อมูลและเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงจัดเผยแพร่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
6.8 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6.9 ดํ า เนิ น งานตามนโยบายด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6.10 พัฒนาระบบดําเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

6.11 พัฒนาแนวทางประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตาม
นโยบายและระบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6.12 ดําเนินงานดัชนี ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อยในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6.13 จัดทํารายงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตามรูปแบบของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรับการประเมิน
6.14 ดําเนินการรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด
6.15 จั ด ทํ า สรุ ป รายงานผลการรั บ ประเมิ น จากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด รายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ และเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดําเนินงานต่อไป
6.16 ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบคําถาม ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
6.17 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

