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สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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คํานํา
สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนหนวยงานทีส่ นับสนุนงานวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ใหบรรลุตามเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ภายใตประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และกรอบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น สํานักวิชาการและประมวลผล
จึงไดจัดทําแผนกลยุทธของสํานักฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน การกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามตัวบงชี้ผลสําเร็จ อันจะสงผลตอเปาประสงคของหนวยงาน
และมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
สํานักวิชาการและประมวลผล
เดือนตุลาคม 2555
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สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 บทนํา
- ประวัติความเปนมาของสํานักวิชาการและประมวลผล
- โครงสรางหนวยงานสํานักวิชาการและประมวลผล
- โครงสรางการบริหารงาน สํานักวิชาการและประมวลผล
สวนที่ 2 การวิเคราะห SWOT Analysis และการประเมินสถานภาพขององคการ (Organization Positioning) เพือ่ วางแผนกลยุทธ
- การวิเคราะห SWOT Analysis และการประเมินสถานภาพขององคการ (Organization Positioning)
เพื่อวางแผนกลยุทธ
- การประเมินสถานภาพขององคกร (Organization Positioning)
- ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่นํามาประกอบการประชุมปรับปรุงแผนกลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผล
- ภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผล กับปรัชญา วิสัยทัศนพันธกิจ
และกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
- ภาพแสดงความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิชาการและประมวลผลกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
- ตารางวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธสํานักวิชาการและประมวลผลกับนโยบายรัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
- แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map สํานักวิชาการและประมวลผล
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สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 3 การแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
- กระบวนการแปลงแผนกลยุทธสกู ารปฏิบัติ
- การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ
- Flow Chat แสดงขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดผลสําเร็จและโครงการ/กิจกรรมสําคัญของกลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร 2556
ภาคผนวก
- ปฏิทินการดําเนินงานขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผลใน 1 ปการศึกษา
ผูจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลุยุทธ สํานักวิชาการและประมวลผล ประจําป 2556-2560
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สวนที่ 1 บทนํา
ประวัติความเปนมาของสํานักวิชาการและประมวลผล
ในอดีต สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด ไดเปดการจัดการเรียนการสอน ตั้งแตป พ.ศ. 2542 หนวยงานที่รับผิดชอบงานวิชาการ คือ สํานักสงเสริมวิชาการ
ตอมา ป พ.ศ.2545 ไดเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานใหมจึงเปลี่ยนชื่อจากสํานักสงเสริมวิชาการเปนสํานักวิชาการและประมวลผล โดยมีหนวยงาน 3 หนวยงานยอย
คือ ฝายอํานวยการ/เลขานุการ ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน และฝายทะเบียนและประมวลผล ป พ.ศ. 2547 ไดเปลี่ยนโครงสรางใหมอีกครั้งเปนงานบริการการศึกษา
ซึ่งขึ้นตรงกับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยมีหนวยงานยอย 4 หนวยงาน คือ งานอํานวยการและเลขานุการ งานแผนการเรียนและตารางเรียน งานวิชาการและ
หลักสูตร และงานโสตทัศนูปกรณการจัดการเรียนการสอน ป พ.ศ. 2552 สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
บริการงานวิชาการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และดําเนินงานตาง ๆ เพื่อมุง เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถ
สนองตอบตอความตองการของทองถิ่นรวมทั้งการใหการบริการความสะดวกดานการจัดการเรียนการสอนกับคณาจารยและนักศึกษา โดยเนนการนําและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเปนสําคัญ
สํานักวิชาการและประมวลผล มีโครงสรางการบริหารงาน คืองานบริการวิชาการและงานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งมีหนวยงานยอย 4 กลุมงาน คือ
กลุมงานอํานวยการ กลุมงานบริการวิชาการ กลุมงานทะเบียนและประวัติ และกลุมงานประมวลผลการศึกษา โดยมีหนาที่รวมในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพือ่ สงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีตอการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2556 สํานักวิชาการและประมวลผล
ไดเปลี่ยนโครงการสรางการบริหารงานใหม พรอมกับเปลี่ยนชื่อกลุมงาน ดังนี้ กลุมงานอํานวยการ กลุมงานบริการวิชาการเปลี่ยนเปน กลุมงานหลักสูตรและการสอน
กลุมงานทะเบียนและประวัติ เปลี่ยนเปนกลุมงานทะเบียนนักศึกษา และกลุม งานประมวลผลการศึกษา และเพิม่ อีก 1 กลุมงาน คือกลุมงานแนะแนวการศึกษา

ที่ตั้งปจจุบัน

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 113 หมู 12 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 45120
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ปรัชญา
วิสัยทัศน

วิชาการกาวหนา นําพาคุณธรรม เลิศล้ําบริการ สืบสานปรัชญามหาวิทยาลัย
สํานักวิชาการและประมวลผล มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ ประสานงานและบริการดวยเทคโนโลยีสูความเปนเลิศ

อัตลักษณ

“ยินดีใหบริการ” “Service Mind”

พันธกิจ

สํานักวิชาการและประมวลผล ไดดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจ โดยไดปฏิบัติภารกิจที่สําคัญ ดังนี้
1. เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนือ่ ง
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหขอมูลนักศึกษา การบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคมที่ถกู ตอง
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายเพือ่ มุงเนนพัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะความเปนมนุษยและพลเมืองที่ดี
4. ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคม หลากหลายรูปแบบอยางตอเนือ่ งเพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาทองถิ่น
5. วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนื่อง
6. เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักอยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคของสํานัก

สํานักวิชาการและประมวลผล มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู คูคุณธรรม สอดคลองกับปรัชญามหาวิทยาลัย
2. เพื่อประสานงานและดําเนินการดาน งานทะเบียน งานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการรับสมัครนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการใหบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย อยางรวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อรวบรวมระเบียบขอบังคับ งานทะเบียน งานหลักสูตร และการจัดแผนการเรียนที่ถูกตองไดมาตรฐาน
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นโยบาย

สํานักวิชาการและประมวลผล มีนโยบายหลักดังนี้
1. มีระบบการสงเสริมการใหบริการประจําสํานักวิชาการและประมวลผลที่ทันสมัย
2. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
3. บุคลากรมีภาระงานและระบบการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเชี่ยวชาญ
4. มีการนําเสนอขอมูลขาวสาร เผยแพรตอสังคมทัง้ ภายในและภายนอก
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โครงสรางหนวยงาน สํานักวิชาการและประมวลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
สํานักวิชาการและประมวลผล

กลุมงานอํานวยการ

กลุมงานหลักสูตรและการสอน

กลุมงานประมวลผลการศึกษา

กลุมงานทะเบียนนักศึกษา

กลุมงานแนะแนวการศึกษาตอ
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โครงสรางการบริหารงาน สํานักวิชาการและประมวลผล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล
รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล

หัวหนา
กลุมงานอํานวยการ

หัวหนา
กลุมงานหลักสูตรและการสอน

หัวหนา
กลุมงานประมวลผลการศึกษา

หัวหนา
กลุมงานทะเบียนนักศึกษา

หัวหนา
กลุมงานแนะแนวการศึกษาตอ
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สวนที่ 2
การวิเคราะห SWOT Analysis และ
การประเมินสถานภาพขององคการ (Organization Positioning)
เพือ่ วางแผนกลยุทธ
ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณที่เกี่ยวของกับสํานักวิชาการและประมวลผล ทั้งในสวนที่เปนปจจัยภายในและภายนอก อันจะนําขอมูลดังกลาว
ไปสูการกําหนดตําแหนงและใชในการวางแผนกลยุทธของสํานักสงเสริมวิชาการและประมวลผล โดยจะเริม่ จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวของไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานหลักสูตร และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
วิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)

คุณลักษณะของหนวยงานที่ประสบความสําเร็จ
องคประกอบทีส่ ําคัญทีจ่ ะสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะของหนวยงานที่ประสบความสําเร็จ
- หนวยงานตองมีการพัฒนาที่ตอเนื่องสามารถกาวผานชวงของการเปลี่ยนแปลงดวย
ความสําเร็จ
- เปนที่ยอมรับของสาธารณชน สามารถสรางเครือขาย ความรวมมือ สรางความเชื่อมั่น
เปนที่ยอมรับจากสังคม จนสามารถนําองคกรไปสูการพัฒนาที่ตอเนื่องได
- บุคลากรทุกคนในหนวยงานตองรวมใจเปนหนึง่ มุงมั่นที่จะใชศักยภาพทุกดานรวมทั้ง
ความพึงพอใจของผูท ี่มีสวนรวมกับหนวยงาน
- ความสําเร็จตองสามารถวัดหรือรับรูไดจากการประเมินคุณภาพ การรับรูของสังคม
รวมทั้งความพึงพอใจของผูม ีสวนรวมกับหนวยงาน
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-

มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คนหาภาพลักษณที่ดีทงั้ ในระดับองคกร ระดับกลุม งาน
จะตองเปนหนวยงานหลัก เปนที่พงึ่ ในดานการพัฒนา และเปนผูชี้นําการเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและองคกร
การจัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนาของสํานักวิชาการและประมวลผล พ.ศ. 2556 – 2560 นั้นสํานักวิชาการและประมวลผลไดมกี ารวิเคราะหปจ จัยตางๆ
เพื่อใหทราบถึงสภาพที่แทจริงของหนวยงานโดยอาศัยขอมูลดังตอไปนี้
- อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสารทีส่ งผลกระทบตอการบริหารจัดการ ดั้งนั้นสํานักวิชาการและ
ประมวลผลจึงจําเปนตองมีการพัฒนา ปรับรูปแบบการบริหารจัดการ ใหมีความยืดหยุน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง แตยังคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานและคุณภาพ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่งยึดพื้นฐาน
แนวคิดที่สําคัญภายใตหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ ใหสมารถพึ่งตนเอง มีภูมิคมุ กัน และสรางสมดุลของการพัฒนาใหเกิดขึ้นทุกมิติ ซึง่ มียุทธศาสตรการพัฒนาที่
สอดคลองกับหนวยงาน 4 ดาน คือ
 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส ังคมแหงภูมปิ ญญาและการเรียนรู
 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานทีม่ ั่นคงของประเทศ
 การพัฒนาบนฐานความหลากหลายและความมั่งคงของฐานทรัพยากรและสิง่ แวดลอม มีการจัดการองคความรู
 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุงเสริมสรางความเปนธรรมโดยปรับโครงสราง กลไก และกระจายการจัดสรรทรัพยากร
- มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยอุดมการณทสี่ ําคัญของการจัดการศึกษาของชาติ
ประกอบดวย การจัดใหมกี ารศึกษาตลอดชีวิต และสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยมีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ไวดังนี้
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึ่งประสงค ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก คนไทยเปนคนเกง คนดีและมีความสุข
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 มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่มงุ พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ และการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
 มาตรฐานที่ 3 แนวทางการสรางสังคมแหงการเรียนรู การสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง โดยการเรียนรู ความรู นวัตกรรม
สื่อ และเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูส ังคมแหงความรู
- การศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปาหมายหลักเพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพือ่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทีม่ ีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน
การสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับ
มาตรฐาน และพัฒนาเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ โดยยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพเชิงรุก ไดแก
 การแกปญ
 หาการผลิตบัณฑิตและปริญญาที่ดอ ยคุณภาพ
 วางระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ
 เรงรัดสงเสริมใหเกิดการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยตาง ๆ
 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
 เรงพัฒนาคุณภาพอาจารย
 ผลักดันใหมีการวิจัย การสรางนวัตกรรมและการจัดสิทธิบัตร
 พัฒนาศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence)
 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) สํานักวิชาการและประมวลผลไดทําการวิเคราะหสถานการณของหนวยงานสามารถสรุปได ดังนี้
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สํานักวิชาการและประมวลผล ไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ภายในองคกรตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรโดยใชเทคนิคการวิเคราะห
SWOT Analysis ซึ่งเปนขั้นตอนและสวนประกอบสําคัญของการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Management) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ไดแก
การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ขององคกร สวนในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทีเ่ ปน
โอกาส (Opportunities) และปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรค (Threats) ตอการบรรลุวิสัยทัศนขององคกร จากการพิจารณาขอมูลสารสนเทศทั้งทีเ่ ปนปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกของสํานักวิชาการและประมวลผล ไดผลวิเคราะห ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)
1. สํานักวิชาการและประมวลผลมีระบบการทํางานเปนทีม
2. สํานักวิชาการและประมวลผลมีระบบการสงเสริมการใหบริการที่ทันสมัย
3. สํานักวิชาการและประมวลผลมีโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจน
4. สํานักวิชาการและประมวลผลมีบุคลากรในหนวยงานที่มคี วามรัก ความศรัทธาในการใหบริการ
5. สํานักวิชาการและประมวลผลมีบุคลากรที่มีภาระงานเดนชัดและเหมาะสมกับของตนเอง
6. สํานักวิชาการและประมวลผลมีระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร
7. สํานักวิชาการและประมวลผลสามารถประสานงานกับทุกหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. สํานักวิชาการและประมวลผลสามารถบริการไดอยางรวดเร็วและแมนยํา และเอาใจใสแก
ผูมาใชบริการ
9. บุคลากรประจําสํานักมีความเชี่ยวชาญในแตละดานทําใหการปฏิบัตงิ านเปนไปดวยดี
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จุดออน (Weaknesses)
1. สถานที่ของหนวยงานคอนขางคับแคบทําใหมีการจัดสถานที่ในการใหบริการไมทั่วถึง
2. บุคลากรในหนวยงานมีภาระงานมากเกินไปทําใหงานบางอยางไมมีประสิทธิภาพ
3. งบประมาณที่ไดรบั การจัดสรรจากมหาวิทยาลัยยังไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
4. การประชาสัมพันธของหนวยงานยังไมทั่วถึงเทาที่ควร

โอกาส (Opportunity)
1. บุคลากรประจําสํานักมีความเชี่ยวชาญในแตละดานทําใหการปฏิบัตงิ านเปนไดดวยดี
2. สํานักวิชาการและประมวลผลมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจนโดยมีทั้งผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนากลุม งานที่ทําหนาที่บริหารงานไดอยางราบรื่น
3. สํานักวิชาการและประมวลผลมีระบบออนไลนทที่ ันสมัยทําใหนักศึกษาสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน งานวิชาการไดโดยไมตองติดตอหนวยงานโดยตรง
4. สํานักวิชาการและประมวลผลสามารถประสานขอมูลไดกบั ทุกหนวยงานทําใหเปนที่รักของหนวยงานอื่นๆ และสามารถทํางานไดโดยไมมีอุปสรรค
5. ผูบริหารมีความไววางใจในการปฏิบัตงิ าน
6. บุคลากรสามารถลาศึกษาตอหรือเขารับการฝกอบรมสัมมนาเรื่องตาง ๆ ได

อุปสรรค (Threat)
1. งบประมาณที่ไดรบั จัดสรรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
2. สถานที่ของหนวยงานคอนขางคับแคบทําใหมีการจัดสถานที่ในการใหบริการไมทั่วถึง
3. บุคลากรในหนวยงานมีภาระงานมากเกินไป
4. แตละอาคารอยูหางกันเกินไปทําใหการประชาสัมพันธไมทั่วถึงเทาที่ควร
5. แผนการเรียนแตละสาขาวิชาเรียนมีการปรับเปลี่ยนทําใหระบบการลงทะเบียนเกิดปญหา
6. อาจารยทปี่ รึกษาขาดความรูเ กี่ยวกับงานทะเบียน ทําใหเปนภาระของบุคลากรประจําฝายเพิ่มขึ้นเพื่อชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจ
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การประเมินสถานภาพขององคกร (Organization Positioning)
จากผลการวิเคราะหสภาพภายนอก และภายในองคกร ดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของสํานักวิชาการและประมวลผล ไดชี้ใหเห็นวาสํานักวิชาการ
และประมวลผล ในปจจุบันเปนหนวยงานที่มโี อกาสจะพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ การใหบริการซึ่งเปนหัวใจสําคัญประจําสํานัก แตขณะเดียวกันยังมี
จุดออนภายในตองแกไขปรับปรุงอยูมากและตองเผชิญกับอุปสรรค ดวยจิตสํานึกและปณิธานที่มุงมั่นใหเปน หนวยงานที่สมบูรณทมี่ ีมาตรฐานการใหบริการดานงาน
ทะเบียน งานวิชาการ มีระบบการทํางานอยางเปนขั้นเปนตอน เพื่อใหไดมาซึง่ ความพึงพอใจของผูมาใชบริการใหมากทีส่ ุด และวัตถุประสงคดงั กลาวจะสําเร็จลงไดตอง
ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดและบุคลากรประจําสํานักใหความรวมมือในการพัฒนาหนวยงานอยางแทจริง ภายใตปรัชญาที่วา “วิชาการกาวหนา
นําพาคุณธรรม เลิศล้ําบริการ สืบสานปรัชญาของมหาวิทยาลัย”
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ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่นํามาประกอบการประชุมปรับปรุงแผนกลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผล
ขอเสนอแนะ
1. การจัดทําแผนกลยุทธของสํานักวิชาการควรสอดคลองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ดและตองทําใหชัดเจน

2. แผนกลยุทธควรถายทอดไปสูบ ุคลากรทุกคน
3. ควรกําหนดตัวบงชี้ คาเปาหมายใหชัดเจน และตองระบุดว ยวาแตละโครงการ
สอดคลองกับพันธกิจมหาวิทยาลัยอยางไร

ประเด็นการปรับปรุงแผนกลยุทธ
1. สํานักวิชาการและประมวลผล ไดมีการทบทวนความสอดคลองของ
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและนโยบายใหสอดคลองกันและดําเนินการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ ฉบับเดิม พ.ศ. 2553 – 2557 เปนกลยุทธ พ.ศ. 2556 2560 ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและปรับโครงการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการปงบประมาณ 2557 ใหเหมาะสม เชน มีการปรับปรุงแผน
กลยุทธของสํานักโดยกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จใหชัดเจนยิง่ ขึ้น มีการระบุ
โครงการที่ชัดเจนไวกับแผนปฏิบัติราชการ
2. มีการจัดประชุมสํานักเพื่อใหบุคลากรรับทราบ
3. มีการระบุตัวบงชี้ คาเปาหมาย ในโครงการในแผนกลยุทธอยางชัดเจนและ
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผล กับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปรัชญา มหาวิทยาลัย : แหลงภูมิปญญาทองถิ่น “ชนปทานัง ภูมิปญญา เขตตัง

วิสัยทัศน “ภายในป 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในระดับยอดเยี่ยม

ปรัชญา สํานักวิชาการและประมวลผล : วิชาการกาวหนา นําพาคุณธรรม เลิศล้ําบริการ สืบสานปรัชญามหาวิทยาลัย”

วิสัยทัศน “มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ ประสานงาน
และบริการดวยเทคโนโลยีสูความเปนเลิศ”

กลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน
ในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารยโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญใหเปนพลเมืองดี
ของสังคมและประเทศชาติ

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ

5. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดมีการพัฒนาตนเอง
6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
7. สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ดูงาน และฝกอบรมของ
บุคลากรทั้งในและตางประเทศ

กลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนา
ศักยภาพการแขงขันในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารยโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพ
4. พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดมีการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองดีของ
สังคมและประเทศชาติ

6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
7. สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ดูงาน และฝกอบรมของ
บุคลากรทั้งในและตางประเทศ

ภารกิจของสํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
. เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการและงาน
ทะเบียนอยางตอเนื่อง
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีทที่ ันสมัยในการใหขอมูลนักศึกษา การบริการ
วิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคมที่ถูกตอง

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อมุงเนน
พัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะความเปนมนุษยและพลเมืองทีด่ ี
4. ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคม หลากหลาย
รูปแบบอยางตอเนื่องเพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาทองถิ่น

5. วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียน
อยางตอเนื่อง
6. เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักอยางตอเนื่อง

กลุมงานที่รับผิดชอบ : กลุมงานประมวลผลการศึกษา กลุมงานอํานวยการ สํานักวิชาการและประมวลผล
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิชาการและประมวลผล กับประเด็นยุทธศาสตรของ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
1.ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากล
รวมทั้งปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. สนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อสรางองคความรูใหมที่
เหมาะสมตอการพัฒนาทองถิ่นสังคมและนํามาซึ่งชื่อเสียงและสราง
มูลคาเพิ่มกับสถาบัน
3. สงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาแกสังคมโดยเนนการถายทอด
เทคโนโลยี การนําผลการวิจัยไปใชและพัฒนาชุมชนและสังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของไทย
5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรสํานักวิชาการและประมวลผล
1.ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากล
รวมทั้งปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. สงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาแกสังคมโดยเนนการถายทอด
เทคโนโลยี การนําผลการวิจัยไปใชและพัฒนาชุมชนและสังคม
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตารางวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธ สํานักวิชาการและประมวลผล กับ นโยบายรัฐบาล แผนอุดมศึกษาระยะยาว
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
นโยบายรัฐบาล
4. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

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

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)

กลยุทธของสํานักวิชาการ
และประมวลผล

4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูป
ระบบความรูของสังคมไทย โดยการยกระดับองค
ความรูใหไดมาตรฐานสากลและภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาสากล ภาษาทองถิ่น
พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบ
การศึกษาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มุงสราง
จริยธรรมในระดับปจเจก ฯลฯ
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทาง
การศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงความเสมอภาค
และความเปนธรรม สนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
วัย ลดขอจํากัดในการเขาถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จัดระบบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษา
ตอในระดับมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเปน
ธรรม จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุงใหเกิดสังคมแหงการ
เรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต ฯลฯ

เปาหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว “ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสรางความรูและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในโลกาภิวัฒน ใชกลไก
ของธรรมาภิบาลการเงิน การ
กํากับมาตรฐานและเครือขาย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพ
ทางวิชาการ ความหลากหลาย
และเอกภาพเชิงระบบ”

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
1. เปลี่ยนระบบการนําองคกรให
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
2. พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและ
พัฒนาผูเชี่ยวชาญ มืออาชีพใหเปน
อาจารย
3. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาว
กระโดด
4. ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนเลิศ

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนและทิศทางการ
พัฒนาศักยภาพการแขงขันใน
ระดับประเทศและประชาคมอาเซียน
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารยโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม
ประเมินผลการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพ
5. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดมีการ
พัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ
6. พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
7. สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ดูงาน
และฝกอบรมของบุคลากรทั้งในและ
ตางประเทศ
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แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map สํานักวิชาการและประมวลผล
วิสยั ทัศน : สํานักวิชาการและประมวลผล มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ ประสานงานและบริการดวยเทคโนโลยีสูความเปนเลิศ

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

สํานักวิชาการและประมวลผล ไดดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจ โดยไดปฏิบัติภารกิจที่สําคัญ ดังนี้
1. เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนื่อง
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีทที่ ันสมัยในการใหขอมูลนักศึกษา การบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคมที่ถูกตอง
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อมุงเนนพัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะความเปนมนุษยและพลเมืองที่ดี
4. ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคม หลากหลายรูปแบบอยางตอเนื่องเพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาทองถิ่น
5. วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนือ่ ง
6. เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักอยางตอเนื่อง

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตาม
มาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝก
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. สงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแก
สังคมโดยเนนการถายทอดเทคโนโลยี การนํา
ผลการวิจัยไปใชและพัฒนาชุมชนและสังคม

3. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการ
สถาบันตามวิสัยทัศนและเอกลักษณโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานของชาติสากลและความตองการ
ของทองถิ่น
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหตรงตามอัตลักษณ

1. เพื่อใหชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนา
อาชีพ วิชาชีพและความเปนอยูรวมทั้ง
สุขภาพอนามัย
2. เพื่อแสดงออกถึงบทบาท ความ
รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
3. เพื่อปลูกฝงบุคลากรและนักศึกษาใหมีจิต
วิญญาณของการมีจิตอาสาในการพัฒนา
ทองถิ่นและประเทศชาติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อใหสถาบันเปนองคกรแหงการเรียนรู
เรื่องอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหการบริหารจัดการสถาบันมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ความสุจริต
ยุติธรรม ความรักความสามัคคี
3. เพื่อใหบุคลากรขององคกรมีคุณภาพ
และสมรรถนะสูง
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แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map สํานักวิชาการและประมวลผล (ตอ)

กลยุทธ/วิธีการ

1.1.1พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
ทิศทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันในระดับประเทศและ
ประชาคมอาเซียน
1.1.2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารยโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะดานการศึกษา การ
ประกอบอาชีพและวัฒนธรรม
1.1.4 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการศึกษาให
มีประสิทธิภาพ
1.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามศิษยเกาและพัฒนา
วิชาการแกศิษยเกา
1.1.6 จัดระบบการศึกษาหลักสูตร การสอบใหสอดคลองกับ
ประเทศตางๆในประชาคมอาเซียน
2.1.1 พัฒนานักศึกษาใหมีความรับผิดชอบออนนอมถอมตน
เคารพนับถือผูมีพระคุณ
2.1.2 ปลูกผังนักศึกษาใหมีจิตสํานักในเรื่องอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1.1 พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
1.1.2 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการ การชี้นําสังคม การ
ถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่นและประเทศชาติ
1.1.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมในดานสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ
และวิชาชีพกับองคกรตางๆ
1.1.4 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดมีการพัฒนาตนเองใหเปน
พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
2.1.1 สงเสริมการบริการวิชาการที่เนนการอนุรักษธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมใหกับทองถิ่นและประเทศชาติ
2.1.2 ปลูกจิตสํานึกของนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบตอ
ประชาชนและสังคมโดยการจัดโครงการที่เอื้อประโยชนตอ
ทองถิ่นและสังคมอยางตอเนื่อง
3.1.1 พัฒนาศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริให
เปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา บุคลากรทองถิ่นและสังคม
3.1.2 จัดโครงการ/กิจกรรม การเผยแพรที่สอดคลองกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในการบริการวิชาการแกทองถิ่นและ
สังคม
3.1.3 จัดทําสื่อ เผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริที่เขาถึงนักศึกษา บุคลากร ทองถิ่นและ
สังคม

1.1.1 อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย
1.1.2 พัฒนาพลังงานทดแทนนํามาใชในมหาวิทยาลัยใหมาก
ยิ่งขึ้น
1.1.3 สงเสริม สนับสนุนการนําวัสดุที่ใชแลวและเหลือใชนํา
กลับมาใชใหม
1.1.4 พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อประหยัดการใชพลังงาน
1.1.5 ลดมลภาวะทางอากาศจากการใชยานพาหนะ
1.1.6 สงเสริม สนับสนุนการใชสารอินทรียในเกษตรกรรมทั้งใน
มหาวิทยาลัยและชุมชน
2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการเงินการคลัง
พัสดุและการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
2.1.2 พัฒนาระบบการกํากับ ดูแล และตรวจสอบ
2.2.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการความเสี่ยง
2.2.4 พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อประหยัดการใชพลังงาน
2.2.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและการ
จัดการเรียนการสอน
2.2.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2.7 จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2.2.8 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย สโมสร ฯลฯ
3.1.1 พัฒนาระบบกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ
บุคลากร
3.1.2 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3.1.3 สงเสริม สนับสนุน การทําผลงานวิชาการของบุคลากร
3.1.4 สงเสริม สนับสนุนการศึกษา
ดูงาน และฝกอบรมของบุคลากรทั้งในและตางประเทศ
3.1.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดทําตําราเอกสารและสื่อ
ประกอบการสอน
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สวนที่ 3 การแปลงแผนกลยุทธไปสูก ารปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล
กระบวนการแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผลไปสูการปฏิบัตินั้น สืบเนื่องจากแผนกลยุทธเปนแผนระยะ 1 ป ดังนั้นจึงมีการแปลงแผนกลยุทธ
สูการปฏิบัติ โดยการมีสวนรวมของทุกคนในหนวยงานตามกระบวนการดังนี้

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
2. ศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอม และนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายใน เพื่อประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ
3. สรางความรู ความเขาใจ และสื่อสารแผนกลยุทธใหบุคลากรภายในไดทราบ และพิจารณาเชื่อมโยงกับบทบาท ภารกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนพัฒนาอุดมศึกษา และกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน และผูร ับผิดชอบ
4. เสนอ (ราง) แผนกลยุทธตอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ
5. เผยแพรแผนกลยุทธใหหนวยงานภายในทราบและดําเนินงานตามแผน
6. นําแผนกลยุทธมาแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยปกติจะแปลงเปนปงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานในโครงการตามแผน
7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 1 ป นําผลการประเมินคุณภาพภายใน และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ
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การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ จะดําเนินการอยางนอยปละ 2 ครั้ง มีระยะเวลาครั้งละ 6 เดือน เนื่องจากจะตองมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ ซึ่งภายใตแผนกลยุทธจะประกอบไปดวยโครงการ งบประมาณ คาเปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ดังนัน้ สํานักวิชาการและประมวลผลจะตองรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธตอผูบริหารของสํานัก ทั้งนี้ในระหวางปหากมีกจิ กรรมโครงการใดไมเปนไปตามแผนจะมีการประชุมเพื่อกํากับติดตาม แกไข
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย และรายงานตอที่ประชุม เมือ่ ผูบ ริหารสํานักเห็นชอบแลวจึงรายงานตอมหาวิทยาลัย
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Flow Chart แสดงขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักวิชาการและประมวลผล
แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ

วิเคราะหสภาพแวดลอม
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายใน

เสนอ (ราง) แผนกลยุทธ
/ดําเนินการจัดทํา

เสนอ (ราง) แผนปฏิบตั ิ
ราชการ/ดําเนินการจัดทํา

ไมเห็นชอบ

เสนอผูบริหาร+บุคลากร
รวมกันพิจารณา
เห็นชอบ
มอบกลุมงานตางๆภายในสํานักดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
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รายละเอียดตัวชี้วัดผลสําเร็จและโครงการ/กิจกรรมสําคัญของกลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร ในชวงป 2556 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
กลยุทธ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

1. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและทิศ
ทางการพัฒนาศักยภาพ
การแขงขันใน
ระดับประเทศและ
ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ของอาจารยโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
3. พัฒนาระบบและ
กลไกการติดตาม
ประเมินผลการศึกษาให
มีประสิทธิภาพ

- รอยละผูเขารวมโครงการ
- ระดับความพึงพอใจ

คาเปาหมาย
2556
รอยละ 80
3.51

- ระดับความพึงพอใจ

3.51

- ระดับความพึงพอใจ

3.51

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การจัดทํา
รายละเอียด มคอ. ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

2.โครงการจัดทําคูมือการใหบริการระบบ
สารสนเทศนักศึกษา
3.โครงการจัดทําคูมือนักศึกษา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กลุมงานหลักสูตร
และการสอน

กลุมงานประมวลผลการศึกษา

กลุมงานอํานวยการ

ผลผลิตที่ตอบสนอง
1,2
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแกสงั คมโดยเนนการถายทอดเทคโนโลยี การนําผลการวิจัยไปใชและพัฒนาชุมชนและสังคม
กลยุทธ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

4. พัฒนาศูนยบริการวิชาการ - ระดับความพึงพอใจ
ใหมีประสิทธิภาพ

5.สงเสริม สนับสนุนให
ประชาชนไดมีการพัฒนา
ตนเองใหเปนพลเมืองดีของ
สังคมและประเทศชาติ

คาเปาหมาย
2556
3.51

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาหนวยงาน
สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กลุมงานประมวลผลการศึกษา

- ระดับความพึงพอใจ

3.51

2. โครงการประชาสัมพันธและแนะแนวเพื่อ
การศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

กลุมงานแนะแนวศึกษาตอ

- ระดับความพึงพอใจ

3.51

3. โครงการราชภัฏรอยเอ็ดเปดโลกวิชาการ
“เปดโลกการศึกษา กาวสูประชาคมอาเซียน”

กลุมงานแนะแนวศึกษาตอ

ผลผลิตที่
ตอบสนอง
1,2,3
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศนและเอกลักษณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

6. พัฒนาระบบและกลไก
- ระดับความสําเร็จ
การประกันคุณภาพการศึกษา ของการประกัน
คุณภาพ
7. สงเสริม สนับสนุน
- ระดับความพึงพอใจ
การศึกษา ดูงาน และ
ฝกอบรมของบุคลากรทั้งใน
และตางประเทศ

คาเปาหมาย
2556
4

3.51

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการรายงาน ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานัก
2. โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากร สํานักวิชาการและ
ประมวลผล ประจําปการศึกษา 2557

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กลุมงานอํานวยการ

กลุมงานประมวลผลการศึกษา

ผลผลิตที่
ตอบสนอง
1,2,3
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ภาคผนวก
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ปฏิทินการดําเนินงานขับเคลือ่ นตามแผนกลยุทธของสํานักวิชาการและประมวลผล ใน 1 ปการศึกษา
กิจกรรม

ระยะเวลา(เดือน)

ผลการดําเนินงาน

1. ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
2. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
3. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ
4.เสนอเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัตริ าชการตอที่
ประชุมสํานัก
5. ทบทวนแผนกลยุทธของสํานัก

มิถุนายน
กรกฏาคม-สิงหาคม
กันยายน – ตุลาคม

1.กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจใหม/ทบทวน
2. รับทราบผลการตรวจ จัดทํา Improvement plan
3. (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ

ตุลาคม

4. เห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ

ตุลาคม – พฤศจิกายน

6. เสนอ แผนกลยุทธ ตอที่ประชุมสํานัก
7. ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ ตอที่ประชุมสํานักและตอมหาวิทยาลัย
8. ดําเนินการในขอ 1-7 ทุกๆ ปงบประมาณ

ตุลาคม – พฤศจิกายน
ธันวาคม – กันยายน

5. (ราง) แผนกลยุทธ (กรณีที่มกี ารทบทวนตามขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย/การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)
6. แผนกลยุทธฉบับปรับปรุง
7. รายงานผลการติดตาม และผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

หมายเหตุ
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ผูจัดทํา
สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

31

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ที่ ๑๐๒๙ / ๒๕๕๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ สํานักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
………………………………………………………
ดว ยสํา นัก วิช าการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภั ฏ รอยเอ็ด ไดจัด การประชุมปฏิบัติการจัดทํา
แผนกลยุทธ ประจํา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อ เปน กรอบและทิศ ทางในการพัฒ นาสํา นักวิช าการและประมวลผล
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สํานักวิชาการและประมวลผล จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ ของสํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดังนี้
๑. ดร.เกรียงศักดิ์
๒. ดร.ปริ่มมาลา
๓. นางสุภาวดี
๔. นางสาวรัชนี
๕. นางสาวจินตนา
๖. นางเนาวะพา
๗. นางสาวสุกัญญา
๘. นายประเสริฐ
๙. นายนาครินทร
๑๐. นางนวลละออง

ศรีสมบัติ
ขําคมเขตต
ศรีลัย
ประเสริฐสังข
โพธิ์ชัย
อนารัตน
แพงโพนทอง
สุทธิประภา
โพธิ์ชัย
กันแกว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยฯ

หนาที่ วางแผนการดําเนินงาน จัดทําแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
ของสํานักวิชาการและประมวลผลใหเปนไปดวยความเรียบรอย

32

ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความวิริยะ อุตสาหะ บังเกิดผลดีแกทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัต)ิ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

