
 

 
                
 
 
 

แผนกลยุทธ สํานักวิชาการและประมวลผล  
พ.ศ. 2561-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
  



 

คํานํา 
 
 สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนหนวยงานที่สนับสนุนงาน
วิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ใหบรรลุตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ภายใตประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และกรอบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย ดังน้ัน สํานักวิชาการและประมวลผล จึงไดจัดทําแผนกลยุทธของสํานักฉบับน้ีข้ึน 
เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน การกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามตัวบงช้ีผลสําเร็จ 
อันจะสงผลตอเปาประสงคของหนวยงานและมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 
สํานักวิชาการและประมวลผล 

ตุลาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

   หนา 
สวนท่ี 1  บทนํา 

  ประวัติความเปนมาของสํานักวิชาการและประมวลผล       1 
  โครงสรางหนวยงานสํานักวิชาการและประมวลผล        3 
  โครงสรางการบริหารงาน สํานักวิชาการและประมวลผล       3 

 
สวนท่ี 2  การวิเคราะห  SWOT  Analysis  และการประเมินสถานภาพขององคการ      4 

  (Organization Positioning) เพื่อวางแผนกลยุทธ 
- ภาพแสดงความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผล     9 

    กับปรัชญา วิสัยทัศนพันธกิจ และกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
  - ภาพแสดงความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิชาการและประมวลผล   10 
    กับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
  - ตารางวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธสํานักวิชาการและประมวลผล   11 
    กับนโยบายรัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
    ฉบับที่ 12 
  - แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map สํานักวิชาการและประมวลผล       12 

 
สวนท่ี 3  การแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล     14 

  - กระบวนการแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ       14 
  - การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ        14 
  - Flow Chat แสดงข้ันตอนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการ    15 
    ของสํานักวิชาการและประมวลผล     
  - รายละเอียดตัวช้ีวัดผลสําเร็จและโครงการ/กิจกรรมสําคัญของกลยุทธภายใต   16 
    ประเด็นยุทธศาสตร ในชวงป 2561-2565 

 
ภาคผนวก 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลุยุทธ สํานักวิชาการและประมวลผล    19 
ประจําป 2561-2565         
 

 
 
 
 
 
 



1 
 

สวนที่ 1 บทนํา 
 
ประวัติความเปนมาของสํานักวิชาการและประมวลผล 

ในอดีต สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด ไดเปดการจัดการเรียนการสอน ต้ังแตป พ.ศ. 2542 หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบงานวิชาการ คือ สํานักสงเสริมวิชาการ ตอมา ป พ.ศ.2545 ไดเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน
ใหม จึงเปลี่ยนช่ือจากสํานักสงเสริมวิชาการเปนสํานักวิชาการและประมวลผล โดยมีหนวยงาน 3 หนวยงาน
ยอย คือ  ฝายอํานวยการ/เลขานุการ ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน และฝายทะเบียนและประมวลผล 
ป พ.ศ. 2547 ไดเปลี่ยนโครงสรางใหมอีกครั้งเปนงานบริการการศึกษา ซึ่งข้ึนตรงกับคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร โดยมีหนวยงานยอย 4 หนวยงาน คือ งานอํานวยการและเลขานุการ งานแผนการเรียนและ
ตารางเรียน งานวิชาการและหลักสูตร และงานโสตทัศนูปกรณการจัดการเรียนการสอน  

ป พ.ศ. 2552 สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดต้ังข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริการงานวิชาการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และ
ดําเนินงานตางๆ เพื่อมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบตอ 
ความตองการของทองถ่ินรวมทั้งการใหการบริการความสะดวกดานการจัดการเรียนการสอนกับคณาจารย
และนักศึกษา โดยเนนการนําและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเปนสําคัญ 
  สํานักวิชาการและประมวลผล มีโครงสรางการบริหารงาน คืองานบริการวิชาการและงานทะเบียน
และประมวลผล ซึ่งมีหนวยงานยอย 4 กลุมงาน คือ กลุมงานอํานวยการ กลุมงานบริการวิชาการ 
กลุมงานทะเบียนและประวัติ และกลุมงานประมวลผลการศึกษา โดยมีหนาที่รวมในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี 
ตอการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  

ป พ.ศ. 2556 สํานักวิชาการและประมวลผล ไดเปลี่ยนโครงการสรางการบริหารงานใหม พรอมกับ 
เปลี่ยนช่ือกลุมงาน ดังน้ี กลุมงานอํานวยการ กลุมงานบริการวิชาการเปลี่ยนเปน กลุมงานหลักสูตรและ 
การสอน กลุมงานทะเบียนและประวัติ เปลี่ยนเปนกลุมงานทะเบียนนักศึกษา และกลุมงานประมวลผล
การศึกษา และเพิ่มอีก 1 กลุมงาน คือกลุมงานแนะแนวการศึกษา 
   

ท่ีต้ังปจจุบัน    
ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 113 หมู 12 ตําบลเกาะแกว 

อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 45120 
 
ปรัชญา   
วิชาการกาวหนา นําพาคุณธรรม เลิศล้ําบริการ สืบสานปรัชญามหาวิทยาลัย 
 
วิสัยทัศน     
สํานักวิชาการและประมวลผล  มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ ประสานงานและ

บริการดวยเทคโนโลยีสูความเปนเลิศและอาเซียน 
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อัตลักษณ    
“จิตบริการ”  “Service Mind” 
 
พันธกิจ    
สํานักวิชาการและประมวลผล ไดดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจ โดยไดปฏิบัติภารกิจที่สําคัญ 

ดังน้ี 
1. เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเน่ือง 

 2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหขอมูลนักศึกษา การบริการวิชาการแกนักศึกษา 
คณาจารยและสังคมที่ถูกตอง 
 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อมุงเนนพัฒนาและเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนมนุษยและพลเมืองที่ดี 
 4. ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคม หลากหลายรูปแบบอยางตอเน่ือง 
เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาทองถ่ิน 
 5. วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเน่ือง 
 6. เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักอยางตอเน่ือง 
 

วัตถุประสงคของสํานัก  
สํานักวิชาการและประมวลผล มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังน้ี 

 1. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู คูคุณธรรม สอดคลองกับปรัชญามหาวิทยาลัย 
 2. เพื่อประสานงานและดําเนินการดาน งานทะเบียน งานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
การรับสมัครนักศึกษา 
 3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการใหบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและ หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางรวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อรวบรวมระเบียบขอบังคับ งานทะเบียน งานหลักสูตร และการจัดแผนการเรียนที่ถูกตอง 
ไดมาตรฐาน 
 

นโยบาย             
สํานักวิชาการและประมวลผล มีนโยบายหลักดังน้ี 
1. มีระบบการสงเสริมการใหบริการประจําสํานักวิชาการและประมวลผลที่ทันสมัย 

 2. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
 3. บุคลากรมีภาระงานและระบบการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเช่ียวชาญ 
 4. มีการนําเสนอขอมูลขาวสาร เผยแพรตอสังคมทั้งภายในและภายนอก 
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โครงสรางหนวยงาน สํานักวิชาการและประมวลผล 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางบริหารงาน สํานักวิชาการและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักวิชาการและประมวลผล 

หัวหนากลุมงาน 
อํานวยการ 

หัวหนากลุมงาน 
หลักสูตรและการสอน 

หัวหนากลุมงาน 
ทะเบียนนักศึกษา 

หัวหนากลุมงาน 
ประมวลผลการศึกษา 

หัวหนากลุมงาน 
แนะแนวการศึกษาตอ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล 

 

หัวหนากลุมงาน 
อํานวยการ 

หัวหนากลุมงาน 
หลักสูตรและการสอน 

หัวหนากลุมงาน 
ทะเบียนนักศึกษา 

หัวหนากลุมงาน 
ประมวลผลการศึกษา 

หัวหนากลุมงาน 
แนะแนวการศึกษาตอ 

ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล 

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 

อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
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สวนท่ี 2 
การวิเคราะห SWOT Analysis และ 

การประเมินสถานภาพขององคการ (Organization Positioning)  
เพ่ือวางแผนกลยุทธ 

 
ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณที่เกี่ยวของกับสํานักวิชาการและประมวลผล 

ทั้งในสวนที่เปนปจจัยภายในและภายนอก อันจะนําขอมูลดังกลาวไปสูการกําหนดตําแหนงแล ะ 
ใชในการวางแผนกลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผล โดยจะเริ่มจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวของไดแก 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาวของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐาน
และตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานหลักสูตร และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 
  

คุณลักษณะของหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จ 
 องคประกอบที่สําคัญที่จะสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะของหนวยงานที่ประสบความสําเร็จ 

- หนวยงานตองมีการพัฒนาที่ตอเน่ืองสามารถกาวผานชวงของการเปลี่ยนแปลง 
ดวยความสําเร็จ 

- เปนที่ยอมรับของสาธารณชน สามารถสรางเครือขาย ความรวมมือ สรางความเช่ือมั่น  
เปนที่ยอมรับจากสังคม จนสามารถนําองคกรไปสูการพัฒนาที่ตอเน่ืองได 

- บุคลากรทุกคนในหนวยงานตองรวมใจเปนหน่ึง มุงมั่นที่จะใชศักยภาพทุกดาน 
รวมทั้งความพึงพอใจของผูที่มีสวนรวมกับหนวยงาน 

- ความสําเร็จตองสามารถวัดหรือรับรูไดจากการประเมินคุณภาพ การรับรูของสังคม 
รวมทั้งความพึงพอใจของผูมีสวนรวมกับหนวยงาน 

- มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
- มีความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คนหาภาพลักษณที่ดีทั้งในระดับองคกร ระดับกลุมงาน 
- จะตองเปนหนวยงานหลัก เปนที่พึ่งในดานการพัฒนา และเปนผูช้ีนําการเปลี่ยนแปลง 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมและองคกร 
การจัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนาของสํานักวิชาการและประมวลผล พ.ศ. 2561 – 2565 น้ัน

สํานักวิชาการและประมวลผลไดมีการวิเคราะหปจจัยตางๆ เพื่อใหทราบถึงสภาพที่แทจริงของหนวยงาน
โดยอาศัยขอมูลดังตอไปน้ี 

- อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอยางย่ิงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ ด้ังน้ันสํานักวิชาการและประมวลผลจึงจําเปนตองมีการพัฒนา 
ปรับรูปแบบการบริหารจัดการ ใหมีความยืดหยุน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง แตยังคงรักษาไวซึ่งมาตรฐาน
และคุณภาพ 
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- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่งยึดพื้นฐาน 
แนวคิดที่สําคัญภายใตหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหสมารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกัน และสรางสมดุล
ของการพัฒนาใหเกิดข้ึนทุกมิติ ซึ่งมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับหนวยงาน 4 ดาน คือ 

 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู การสราง 
ความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 

 การพัฒนาบนฐานความหลากหลายและความมั่งคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
มีการจัดการองคความรู 

 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุงเสริมสรางความเปนธรรมโดยปรับ 
โครงสราง กลไก และกระจายการจัดสรรทรัพยากร 

- มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยอุดมการณที่สําคัญของการจัดการศึกษาของชาติ ประกอบดวย 
การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต และสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยมีการกําหนดมาตรฐาน
และตัวบงช้ีไวดังน้ี 

 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึ่งประสงค ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก  
คนไทยเปนคนเกง คนดีและมีความสุข 

 มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ และ 
การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

 มาตรฐานที่ 3 แนวทางการสรางสังคมแหงการเรียนรู การสรางวิถีการเรียนรู  
และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง โดยการเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญของ
การพัฒนาสูสังคมแหงความรู 

- การศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เปาหมายหลักเพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยใชกลไกของธรรมาภิบาล 
การเงิน การกํากับมาตรฐาน และพัฒนาเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย
และเอกภาพเชิงระบบ โดยยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพเชิงรุก ไดแก 

 การแกปญหาการผลิตบัณฑิตและปริญญาที่ดอยคุณภาพ 
 วางระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 
 เรงรัดสงเสริมใหเกิดการจดัอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยตางๆ 
 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
 เรงพัฒนาคุณภาพอาจารย 
 ผลักดันใหมีการวิจัย การสรางนวัตกรรมและการจัดสิทธิบัตร 
 พัฒนาศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence) 
 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) สํานักวิชาการและประมวลผลไดทําการ 

วิเคราะหสถานการณของหนวยงานสามารถสรุปได ดังน้ี 
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     สํานักวิชาการและประมวลผล ไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ภายใน 
องคกรตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรโดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT Analysis ซึ่งเปนข้ันตอน
และสวนประกอบสําคัญของการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Management) การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ขององคกร 
สวนในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เปนโอกาส 
(Opportunities) และปจจัยที่เปนอุปสรรค (Threats) ตอการบรรลุวิสัยทัศนขององคกร จากการพิจารณา
ขอมูลสารสนเทศทั้งที่ เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของสํานักวิชาการและประมวลผล 
ไดผลวิเคราะห ดังน้ี 
 

     จุดแข็ง (Strength) 
       1. สํานักวิชาการและประมวลผล มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน อัตลักษณ พันธกิจ 
วัตถุประสงค และนโยบาย อยางชัดเจน 
       2. สํานักวิชาการและประมวลผลมีโครงสรางการบริหารงานภายในอยางชัดเจน 
โดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล รองผูอํานวยการสํานักวิชาการ
และประมวลผล และหัวหนากลุมงาน ตามลําดับ สงผลใหระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน 
       3. สํา นัก วิชาการและประมวลผลมี คูมือ  ระบบ ข้ันตอน และแนวปฏิบั ติ  
ในการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอกัษร ทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความคลองตัว 
       4. สํานักวิชาการและประมวลผลมีบุคลากรที่มีภาระงานเดนชัดตามคําสั่งและ
เหมาะสมกับตนเอง ทําใหเกิดความรัก ความศรัทธาในหนาที่และบริการไดอยางเต็มใจ ภายใตอัตลักษณ
ของสํานัก คือ จิตบริการ “Service Mind” 
       5. สํานักวิชาการและประมวลผลมีบุคลากรสวนใหญมีความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณในการทํางานสูง ซึ่งดูไดจากระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
       6. สํานักวิชาการและประมวลผลมีระบบการสงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
อาทิ เชน การศึกษาดูงาน การฝกอบรม และการศึกษาตอ เปนตน 
       7. สํานักวิชาการและประมวลผลมีระบบสารสนเทศทางการศึกษา บริการแกนักศึกษา 
อาจารย และผูเกี่ยวของ ทําใหสะดวกในการติดตอประสานงาน 
       8. สํานักวิชาการและประมวลผลมีชองทางการประชาสัมพันธภารกิจของสํานัก 
มากกวา 3 เสนทาง คือ เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธดานหนาสํานัก เคานเตอร บริการดานหนาสํานัก 
เฟสบุคสํานัก โทรศัพทสายตรงสํานัก โทรศัพทเคลื่อนที่ของบุคลากรและ เฟสบุคสํานัก เพื่อมุงเนน 
การใหบริการตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย  
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     จุดออน (Weaknesses) 
       1. สํานักวิชาการและประมวลผลยังมีบุคลากรบางสวนขาดทักษะในการสื่อสาร 
ดานภาษาอังกฤษและอาเซียน ทําใหการติดตอประสานงานและการใหบริการไมสะดวกเทาที่ควร  
       2. สํานักวิชาการและประมวลผลมีสถานที่คอนขางคับแคบทําใหมีการจัดสถานที ่
ในการใหบริการไมคอยสะดวกและทั่วถึง 
        3. สํานักวิชาการและประมวลผลบุคลากรในหนวยงานยังมีภาระงานมากเกินไป 
ทําใหงานบางอยางไมมีประสิทธิภาพ 
       4. สํานักวิชาการและประมวลผลมีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยยัง
ไมเพียงพอตอการดําเนินงานทําใหงานบางอยางเกิดความคลองตัวนอย 
       5. สํานักวิชาการและประมวลผลยังมีระบบสารสนเทศบางสวน ขาดความเสถียร 
สงผลตอการใชงานของผูใชระบบ   
 

     โอกาส (Opportunity) 
       1. ผูนําขององคกรมีวิสัยทัศนกวางไกล สนับสนุน สงเสริม ใหบุคลากรในองคกรไดรับ
โอกาสในดานตางๆ อาทิ เชน ดานการฝกอบรม ดานการเปนวิทยากร และดานการศึกษาตอ เปนตน 
ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย ในการพัฒนาสํานักวิชาการและประมวล 
        2. สํานักวิชาการและประมวลผลบุคลากรสวนใหญมีประสบการณทํางานมากกวา 5 ป 
ทําใหเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน สงผลตอความคลองตัวในการปฏิบัติงานและเปนไปไดดวยดี 
       3. สํานักวิชาการและประมวลผลมีโครงสรางการบริหารงานภายในอยางชัดเจน 
โดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล รองผูอํานวยการสํานักวิชาการ
และประมวลผล และหัวหนากลุมงาน ตามลําดับ  สงผลใหระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน 
        4. สํานักวิชาการและประมวลผลเปนศูนยกลางในการใหบริการดานงานวิชาการ อาทิ
เชน งานพัฒนาหลักสูตร งานทะเบียน งานประมวลผลการศึกษาและดาน อื่นๆ ใหกับคณะ สงผลใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันเพื่อพัฒนางานวิชาการให
เขมแข็ง เปนที่ยอมรับของสังคม 
       5. สํานักวิชาการและประมวลผลมีชองทางการประชาสัมพันธภารกิจของสํานัก 
มากกวา 3 เสนทาง คือ เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธดานหนาสํานัก เคานเตอรสํานัก เฟสบุคสํานัก 
โทรศัพทสายตรงสํานัก และโทรศัพทเคลื่อนที่ของบุคลากร เพื่อมุ งเนนการใหบริการตอบสนอง 
ความตองการของกลุมเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

     อุปสรรค (Threat) 
       1. สํานักวิชาการและประมวลผลยังมีบุคลากรบางสวนขาดทักษะในการสื่อสาร 
ดานภาษาอังกฤษและอาเซียน ทําใหการติดตอประสานงานและการใหบริการไมสะดวกเทาที่ควร 
       2. สํานักวิชาการและประมวลผลบุคลากรในหนวยงานยังมีภาระงานมากเกินไป 
ทําใหงานบางอยางไมมีประสิทธิภาพ 
       3. สํานักวิชาการและประมวลผลมีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
ยังไมเพียงพอตอการดําเนินงานทําใหงานบางอยางเกิดความคลองตัวนอย 
       4. สํานักวิชาการและประมวลผลมีสถานที่คอนขางคับแคบทําใหมีการจัดสถานที่ 
ในการใหบริการไมคอยสะดวกและทั่วถึง 
       5. อาจารยและนักศึกษายังขาดความรูเกี่ยวกับงานทะเบียน ทําใหเปนภาระของ
บุคลากรประจําสํานักเพิ่มมากข้ึนเพื่อช้ีแจงใหอาจารยและนักศึกษาเขาใจ 
       6. สํานักวิชาการและประมวลผลยังมีระบบสารสนเทศบางสวน ขาดความเสถียร 
สงผลตอการใชงานของผูใชระบบ 

 
     การประเมินสถานภาพขององคกร (Organization Positioning) 
     จากผลการวิเคราะหสภาพภายนอก และภายในองคกร ดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค ของสํานักวิชาการและประมวลผล ไดช้ีใหเห็นวาสํานักวิชาการและประมวลผล ในปจจุบัน
เปนหนวยงานที่มีโอกาสจะพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ การใหบริการซึ่งเปนหัวใจสําคัญ
ประจําสํานัก แตขณะเดียวกันยังมีจุดออนภายในตองแกไขปรับปรุงอยูมากและตองเผชิญกับอุปสรรค 
ดวยจิตสํานึกและปณิธานที่มุงมั่นใหเปน หนวยงานที่สมบูรณที่มีมาตรฐานการใหบริการดานงานทะเบียน 
งานวิชาการ มีการทํางานอยางเปนระบบ มี ข้ันตอน และมีแนวปฏิบัติอยางชัดเจน เพื่อใหไดมา 
ซึ่งความพึงพอใจของผูมาใชบริการใหมากที่สุด และวัตถุประสงคดังกลาวจะสําเร็จลงไดตองไดรับ 
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดและบุคลากรประจําสํานักใหความรวมมือในการพัฒนา
หนวยงานอยางแทจริง ภายใตปรัชญาที่วา “วิชาการกาวหนา นําพาคุณธรรม เลิศล้ําบริการ สืบสานปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย” และภายใตการใหบริการตามอัตลักษณของสํานักที่วา “จิตบริการ”  
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผล กับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
1. เปดหลักสูตรที่เปนไปตามความตองการของทองถิ่นและตลาดแรงงาน 
2. จัดการศึกษาดวยกระบวนการเรียนการสอนการประเมินที่หลากหลายและทนสมัย 
3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณบัณฑิตที่พึงประสงคและจัดกิจกรรมกีฬาสงเสริม
สุขภาพกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอมกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. พัฒนาศูนยขอมูลและระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยดวยนวัตกรรม 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ดูงาน การฝกอบรมของ
บุคลากรทั้งในและตางประเทศ 

 
กลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับวิสัยทัศนและทศิทางการพัฒนา
ศักยภาพการแขงขันในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
2. จัดการศึกษาดวยกระบวนการเรียนการสอนการประเมินของอาจารยที่
หลากหลายและทนสมัย 
3. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
5. พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
 

6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ดูงาน การฝกอบรมของ
บุคลากรทั้งในและตางประเทศ 

 
ภารกิจของสํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

1. เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการและงาน
ทะเบียนอยางตอเนื่อง 
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหขอมูลนักศึกษา การบริการ
วิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคมที่ถูกตอง 

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือมุงเนน
พัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะความเปนมนุษยและพลเมืองที่ด ี
4. ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคม หลากหลาย
รูปแบบอยางตอเนื่องเพ่ือนํามาซ่ึงการพัฒนาทองถิ่น 

5. วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียน
อยางตอเนื่อง 
6. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักอยางตอเนื่อง 

ภาพแสดงความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิชาการและประมวลผล กับประเด็นยุทธศาสตรของ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

ปรัชญา มหาวิทยาลัย : Source of Knowledge for a Lifetime            วิสัยทัศน เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาทองถิ่นดวยนวัตกรรม  
                              แหลงความรูตลอดชีวิต        

 
ปรัชญา สํานักวิชาการและประมวลผล  : วิชาการกาวหนา นําพาคุณธรรม เลิศลํ้าบริการ            วิสัยทัศน “มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ ประสานงาน  
                                                    สืบสานปรัชญามหาวิทยาลัย”                                            และบริการดวยเทคโนโลยีสูความเปนเลิศและอาเซียน” 

กลุมงานที่รับผิดชอบ : กลุมงานประมวลผลการศึกษา  กลุมงานอํานวยการ  สํานักวิชาการและประมวลผล 
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผล กับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

1.การพัฒนาทองถ่ิน 

2. ผลิตและพัฒนาคร ู

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรสํานักวิชาการและประมวลผล 

1.การพัฒนาทองถ่ิน 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ตารางวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธ สํานักวิชาการและประมวลผล กับ นโยบายรัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว  
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 

 
 

นโยบายรัฐบาล 
 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป (พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

กลยุทธของสํานักวิชาการ 
และประมวลผล 

4. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
   4.1 นโยบายการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการ
ปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย โดยการ
ยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล
และภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการเรียนการ
สอนภาษาสากล  ภาษาทองถิ่น พัฒนา
มหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบ
การศึกษาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มุง
สรางจริยธรรมในระดับปจเจก ฯลฯ 
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจาย
โอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คํานึงถึงความเสมอภาคและความเปนธรรม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย ลด
ขอจํากัดในการเขาถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จัดระบบการคัดเลือกเพื่อ
เขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม จัดการศึกษา
ชุมชนเพื่อมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
และการศึกษาตลอดชีวิต ฯลฯ 

เปาหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
ไทยเพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสรางความรู
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศในโลกาภิวัฒน ใช
กลไกของธรรมาภิบาลการเงิน 
การกํากับมาตรฐานและ
เครือขายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย
และเอกภาพเชิงระบบ” 

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 
1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร  
กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผล    
2.ยุทธศาสตรผลิต  พัฒนาครูคณาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา    
3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน  
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความ 
ตองการของการพัฒนาประเทศ    
4ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึง
บริการทางการศึกษา  และการเรียนรู
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต   
4.ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา    
 
 

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนและทิศทางการ
พัฒนาศักยภาพการแขงขันใน
ระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
2. จัดการศึกษาดวยกระบวนการเรียน
การสอนการประเมินของอาจารยที่
หลากหลายและทนสมัย 
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม
ประเมินผลการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
6. สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ดูงาน 
การฝกอบรมของบุคลากรทั้งในและ
ตางประเทศ 
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แผนท่ียุทธศาสตร Strategy Map สํานักวิชาการและประมวลผล 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน : สํานักวิชาการและประมวลผล มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ ประสานงานและบริการดวยเทคโนโลยีสูความเปนเลิศและอาเซียน 

 

สํานักวิชาการและประมวลผล ไดดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจ โดยไดปฏิบัติภารกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
1. เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนื่อง 
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหขอมูลนักศึกษา การบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคมที่ถูกตอง 
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือมุงเนนพัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะความเปนมนุษยและพลเมืองที่ด ี
4. ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคม หลากหลายรูปแบบอยางตอเนื่องเพ่ือนํามาซ่ึงการพัฒนาทองถิ่น 
5. วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนื่อง 
6. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักอยางตอเนื่อง 

พันธกิจ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาทองถิ่น 2. การยกระดับการศึกษา 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึด 
หลักธรรมาภิบาล 
 

เปาประสงค 1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานเพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่น 
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหตรงตามอัตลักษณ 
1.3 เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทองถิ่น 

 1. เพื่อใหชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนา
อาชีพ วิชาชีพและความเปนอยูรวมทั้ง
สุขภาพอนามัย 
 2. เพื่อแสดงออกถึงบทบาท ความ
รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 

3. เพื่อปลูกฝงบุคลากรและนักศึกษาใหมีจิต

วิญญาณของการมีจิตอาสาในการพัฒนา
ทองถิ่นและประเทศชาติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริการ 
2. เพื่อใหการบริหารจัดการสถาบันมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ความสุจริต 
ยุติธรรม ความรักความสามัคคี 
3. เพื่อใหบุคลากรขององคกรมีคุณภาพ 
และสมรรถนะสูง 
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แผนท่ียุทธศาสตร Strategy Map สํานักวิชาการและประมวลผล (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1.1.1พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับวิสัยทัศน
และทิศทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันในระดับประเทศ
และประชาคมอาเซียน 
1.1.2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1.1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีความเขาใจ

เกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะดาน
การศึกษา การประกอบอาชีพและวัฒนธรรม 
1.1.4 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
1.1.5 จัดระบบการศึกษาหลักสูตร การสอนใหสอดคลอง
กับประเทศตางๆในประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ/วิธีการ 1.1.1 พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
1.1.2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมในดานสุขภาพอนามัย การ
ประกอบอาชีพและวิชาชีพกับองคกรตางๆ 
2.1.2  ปลูกจิตสํานึกของนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบตอ
ประชาชนและสังคมโดยการจัดโครงการท่ีเอื้อประโยชนตอ
ทองถ่ินและสังคมอยางตอเนื่อง 
3.1.1 พัฒนาศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริใหเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา บุคลากร
ทองถ่ินและสังคม 
3.1.2 จัดโครงการ/กิจกรรม การเผยแพรท่ีสอดคลองกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการบริการวิชาการ
แกทองถ่ินและสังคม 
3.1.3 จัดทําสื่อ เผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเขาถึงนักศึกษา บุคลากร ทองถ่ิน
และสังคม 

1.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริการและการจัดการเรียนการสอน 
2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3.1.1  จัดสวัสดิการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 
3.1.2  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย 
สโมสร ฯลฯ 
3.1.3 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
3.1.4 สงเสริม สนับสนุน การทําผลงานวิชาการของ
บุคลากร 
3.1.5 สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ดูงาน และ
ฝกอบรมของบุคลากรท้ังในและตางประเทศ 
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สวนท่ี 3 การแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

กระบวนการแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 
 การแปลงแผนกลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผลไปสูการปฏิบัติน้ัน สืบเน่ืองจากแผนกลยุทธ
เปนแผนระยะยาว 5 ป ดังน้ันจึงมีการแปลงแผนกลยุทธ สูการปฏิบัติ โดยการมีสวนรวมของทุกคนใน
หนวยงานตามกระบวนการดังน้ี 
  1. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 
  2. ศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอม และนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายใน เพื่อ
ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ 
 3. สรางความรู ความเขาใจ และสือ่สารแผนกลยุทธใหบุคลากรภายในไดทราบ และพิจารณาเช่ือมโยง
กับบทบาท ภารกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน แผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนพัฒนาอุดมศึกษา และกําหนดเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน และผูรับผิดชอบ 
  4. เสนอ (ราง) แผนกลยุทธตอที่ประชุมเพื่อเหน็ชอบ 
  5. เผยแพรแผนกลยุทธใหหนวยงานภายในทราบและดําเนินงานตามแผน 
  6. นําแผนกลยุทธมาแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยปกติจะแปลงเปนปงบประมาณเพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในโครงการตามแผน 
  7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 1 ป นําผลการประเมินคุณภาพภายใน และขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยมาพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ 
 

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ 
  การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ จะดําเนินการอยางนอยปละ 2 ครั้ง มีระยะเวลาครั้งละ 6 เดือน 
เน่ืองจากจะตองมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งภายใตแผนกลยุทธจะประกอบไป
ดวยโครงการ งบประมาณ คาเปาหมาย ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ ดังน้ัน สํานักวิชาการและประมวลผลจะตองรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธตอผูบริหารของสํานัก ทั้งน้ีในระหวางปหากมี
กิจกรรมโครงการใดไมเปนไปตามแผนจะมีการประชุมเพื่อกํากับติดตาม แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนเพื่อให
บรรลุตามเปาหมาย และรายงานตอที่ประชุม เมื่อผูบริหารสํานักเห็นชอบแลวจึงรายงานตอมหาวิทยาลัย 
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วิเคราะหสภาพแวดลอม 
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินภายใน 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

วิเคราะหสภาพแวดลอม 
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินภายใน 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการ 
ของสํานักวิชาการและประมวลผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงต้ังคณะกรรมการ 
จัดทําแผนกลยุทธ 

เสนอ (ราง) แผนกลยุทธ/
ดําเนินการจัดทํา 

เสนอ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ/
ดําเนินการจัดทํา 

มอบกลุมงานตางๆ ภายในสํานักดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลสําเร็จและโครงการ/กิจกรรมสําคัญของกลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร ในชวงป 2561-2565 ดังน้ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. พัฒนาทองถ่ิน 

กลยุทธ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยและ
สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและทิศ
ทางการพัฒนา
ศักยภาพการแขงขัน
ในระดับประเทศและ
ประชาคมอาเซียน 
2. จัดการศึกษาดวย
กระบวนการเรียน
การสอนการประเมิน
ของอาจารยที่
หลากหลายและทน
สมัย 
3. สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการแก
ทองถ่ิน 

รอยละผูเขารวม
โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 
 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 
 

รอยละ 
80 

3.51 
 

1. โครงการตลาดนัดหลักสูตร 
 

กลุมงาน
หลักสูตร 

และการสอน 

รอยละผูเขารวม
โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 
 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 
 

รอยละ 
80 

3.51 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

กลุมงาน
ประมวลผล
การศึกษา 

รอยละผูเขารวม
โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 
 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 
 

รอยละ 
80 

3.51 
 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทยประเทศไทย 4.0 

กลุมงาน
หลักสูตร 

และการสอน 

รอยละผูเขารวม
โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยเพื่อยกระดับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสู
ความเปนมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 

กลุมงาน
หลักสูตร 

และการสอน 

รอยละผูเขารวม
โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 

รอยละ 
80 

3.51 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการจัดการ
เสริมสราง Growth mindset และ Grit : ประตูสู
ความสําเร็จ 

กลุมงาน
อํานวยการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การยกระดับการศึกษา  

กลยุทธ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
4.  พัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
 
 
5. พัฒนาศูนยบริการ
วิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินที่
เกี่ยวของกับเงินบํารุงการศึกษา 

อ.กลา ภูมิพยัคฆ/ 
นายปรัชญา สุทธิ
ประภา 

ระดับความพึงพอใจ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ
นักศึกษาออนไลน 

อ.กลา ภูมิพยัคฆ/
นายปรัชญา สุทธิ
ประภา 

ระดับความพึงพอใจ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 . โครงการประชาสัมพันธและแนะแนวเพื่อ
การศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

กลุมงานแนะแนว
ศึกษาตอ 

ระดับความพึงพอใจ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 โครงการเปดประตูสูอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน 

กลุมงานแนะแนว
ศึกษาตอ 

6. พัฒนาระบบและ
กลไก 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
7. สงเสริม สนับสนุน
การศึกษา ดูงาน การ
ฝกอบรมของบุคลากรทั้ง
ในและตางประเทศ 

ระดับความสําเร็จ
ของการประกัน
คุณภาพ 
 
 
ระดับความพึงพอใจ 

4 
 
 
 
 

3.51 

4 
 
 
 
 

3.51 

4 
 
 
 
 

3.51 

4 
 
 
 
 

3.51 

4 
 
 
 
 

3.51 

1.  โครงการรายงาน ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานัก 
 
 
2. โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากร สํานักวิชาการและ
ประมวลผล  

กลุมงานอํานวยการ 
 
 
 
 
กลุมงานแนะแนว
ศึกษาตอ 
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ภาคผนวก 
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