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 ส านักวิชาการและประมวลผล ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทีเ่ผยแพร่ให้ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย น าไปใช้ในการก าหนดการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ส านักวิชาการและประมวลผล พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
 นอกจากนี้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ได้วิเคราะห์ ทบทวนการด าเนินงานต่างๆ  
ให้เป็นไปตามกับภารกิจและเป้าหมายของส านักฯ และการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัด และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการน าผลการปฏิบัติงานและปัญหาจากการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2563 ในเรื่องต่างๆ 
มาทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ส านักวิชาการและประมวลผล มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นการบูรณาการและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้
การด าเนินการในภารกิจต่างๆ ภายในส านักฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของส านักฯ 
สามารถตอบสนองเป้าหมายและแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 จากการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
ที่ผ่ านมาผนวกกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ที่ ได้ชี้ จุด เด่นหือจุดแข็ง แนวทางปฏิบัติ  
จึงน าข้อเสนอแนะต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ท าการปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติราชการส านักวิชาการและ
ประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารงานส านักวิชาการและประมวลผลในอีก 2 ปี ข้างหน้า (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565) ได้วางกรอบการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนา
ส านักฯ โดยมี ปรัชญา คือ ส่งเสริมวิชาการสู่มาตรฐานการศึกษา การบริการก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย คือ ส านักวิชาการและประมวลผลเป็นผู้น าด้านการให้บริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ บนฐาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งการแปลงยุทธศาสตร์ส านักฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงประกอบด้วย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด  
  โดยมี 1 โครงการ 7 กิจกรรม จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท          
  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการ 
  ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด  
  โดยมี 1 โครงการ 6 กิจกรรม จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการและประมวลผล 
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ส่วนที่ 1 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้วางแนวทางแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 
และก าหนดให้ทุกส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
สามารถบรรลุ ตัวชี้วัดต่างๆ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย 
 ส านักวิชาการและประมวล ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยมีประเด็นในการจัดประชุมดังนี้ 
  1.1 วิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับปรังปรุง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
  1.2 ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดของและระดับความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  1.3 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
  1.4 วิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการและก าหนดตัวชี้วัดระดับส านักให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบภาระงานของส านัก โดยคณะกรรมการ
จัดท าแผนของส านัก ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

 ทัง้นี้เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาส านักวิชาการและประมวลผล คือ การเป็นหน่วยงานสนับสนุน
ในการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการพัฒนาด้านการให้บริการและ
การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนางาน เพื่อยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและงานพัฒนาระบบ
บริหารจัดการบนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมขององค์กร 

 
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
 ในอดีต สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบงานวิชาการ คือ ส านักส่งเสริมวิชาการ ต่อมา ปี พ.ศ.2545 ได้เปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงานใหม่ จึงเปลี่ยนชื่อจากส านักส่งเสริมวิชาการเป็นส านักวิชาการและประมวลผล โดยมีหน่วยงาน 
3 หน่วยงานย่อย คือ  ฝ่ายอ านวยการ/เลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน และฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล ปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนโครงสร้างใหม่อีกครั้งเป็นงานบริการการศึกษา ซึ่งขึ้นตรงกับ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีหน่วยงานย่อย 4 หน่วยงาน คือ งานอ านวยการและเลขานุการ 
งานแผนการเรียนและตารางเรียน งานวิชาการและหลักสูตร และงานโสตทัศนูปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน  
 ปี พ.ศ. 2552 ส านักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นโดย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการงานวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และ
ด าเนินงานต่างๆ เพ่ือมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อ 
ความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งการให้การบริการความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนกับคณาจารย์
และนักศึกษา โดยเน้นการน าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเป็นส าคัญ 
 ส านักวิชาการและประมวลผล มีโครงสร้างการบริหารงาน คือ งานบริการวิชาการ งานทะเบียน
และประมวลผล ซึ่งมีหน่วยงานย่อย 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 
กลุ่มงานทะเบียนและประวัติ และกลุ่มงานประมวลผลการศึกษา โดยมีหน้าที่รวมในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ ดี 
ต่อการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  
 ปี พ.ศ. 2556 ส านักวิชาการและประมวลผล ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างการบริหารงานใหม่ 
โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา
กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา และกลุ่มงานแนะแนวการศึกษา 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

ส านักวิชาการและประมวลผลได้ด าเนินการประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของส านักฯ ตามหลัก SWOT Analysis ได้ดังนี ้
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 วิเคราะห์ส านักวิชาการและประมวลผล ด้วย SWOT Analysis 
 จุดแข็ง (Strength) 
  1. ผู้บริหารส านักวิชาการและประมวลผล มีนโยบาย วิสัยทัศน์ อย่างชัดเจน 
  2. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการบริหาร 
  3. มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน 
  4. บุคลากรส านักวิชาการและประมวลผล ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานร้อยละ 90 
  5. บุคลากรมีระบบการท างานเป็นทีม สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
  6. มีระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
  7. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
  8. บุคลากรทุกคนมีคู่มือการปฏิบัติงานหลัก 
  9. บุคลากรมีการเรียนรู้ สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร 
  10. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายบนฐานเทคโนโลยี 
  11. ส านักวิชาการและประมวลผล มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการให้บริการ 
  12. บุคลากรมีภาระงานที่เด่นชัดและตรงกับมาตรฐานต าแหน่ง 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. บุคลากรขาดทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ 
  2. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานเท่าท่ีควร 
  3. บุคลากรมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย 
  4. บุคลากรบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 
  5. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลยังมีไม่เพียงพอ 
  6. บางครั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ 
  7. ฐานข้อมูลงานทะเบียนมีการจัดเก็บมากกว่า 1 แห่ง ท าให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูล 
 โอกาส (Opportunity) 
  1. บุคลากรสามารถพัฒนาด้านการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 
  2. อุปกรณ์สนับสนุนการท างานมีความทันสมัยและครอบคลุม 
  3. บุคลากรภายในส านักวิชาการและประมวลผล ได้รับการยอมรับจากบุคลาการภายนอก 
  4. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยและเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร 
  5. ระบบงานบริหารของส านักวิชาการและประมวลผล ได้รับการพัฒนาและก าหนดกลุ่มงาน
ไว้อย่างชัดเจน 
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 อุปสรรค (Threat) 
  1. บุคลากรยังขาดทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ท าให้การติดต่อประสานงานและ
การให้บริการไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
  2. อาจารย์และบุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ ท าให้การปฏิบัติงาน
เกิดความล่าช้า 
  3. สถานที่ในการให้บริการมีความคับแคบไม่สะดวกต่อการให้บริการ 
  4. ระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
  5. มีข้อจ ากัดในข้อบังคับและเงื่อนไขการศึกษาต่อ ฝึกอบรม บางครั้งท าให้ไม่คล่องตัว
ในการพัฒนาตนเอง 
 
การประเมินสถานภาพขององค์กร (Organization Positioning) 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพภายนอก และภายในองค์กร ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ของส านักวิชาการและประมวลผล ได้ชี้ให้เห็นว่าส านักฯในปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีโอกาสจะพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการให้บริการซึ่งเป็นหัวใจส าคัญประจ าส านักฯ แต่ขณะเดียวกันยังมีจุดอ่อนภายใน
ต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่มากและต้องเผชิญกับอุปสรรค ด้วยจิตส านึกและปณิธานที่มุ่งมั่นให้เป็นหน่วยงาน
ที่สมบูรณ์ที่มีมาตรฐานการให้บริการด้านงานทะเบียน งานวิชาการ มีระบบการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการให้มากที่สุด และวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะส าเร็จลงได้
ต้องได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และบุคลากรประจ าส านักให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาหน่วยงานอย่างแท้จริง ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ส่งเสริมวิชาการสู่มาตรฐานการศึกษา การบริการ
ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”  
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ได้มาซึ่ง ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ ของส านักวิชาการและประมวลผล คือ  
 

 ปรัชญา  
 ส่งเสริมวิชาการสู่มาตรฐานการศึกษา การบริการก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

 วิสัยทัศน์ 
 ส านักวิชาการและประมวลผลเป็นผู้น าด้านการให้บริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ บนฐาน

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
 

 อัตลักษณ์ 
 “เรียนรู้ สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร” 
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 ค่านิยมองค์กร 
 "RERU" 

R : Responsibility มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
E : Experience ประสบการณ์ท่ีดีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
R : Respect อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร 
U : Unity มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน 

 

 พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการงานหลักสูตรและการสอนงาน

ทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา และงานแนะแนวการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง ที่ตอบสนองต่อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักอย่างต่อเนื่อง 

 2. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการท างานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศ
ในการท างานดุจบ้านหลังที่สอง เพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

 3. บริการด้านงานทะเบียนและงานประมวลผล ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือและ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 4. สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษาที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 
มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพ่ือประสิทธิภาพการให้บริการในระยะยาว 
 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยด าเนินการจัดการศึกษาและให้บริการการศึกษา
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแก่นักศึกษาและคณาจารย์ 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและเป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการ 
 3. เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
 4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพ 
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โครงสร้างองค์กรส านักวิชาการและประมวลผล 
 

    
ส านักวิชากรและประมวลผล 

             
กลุ่มงานอ านวยการ 

 
กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน 

 
กลุ่มงานทะเบียนนกัศึกษา 

 
กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา 

 
กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาต่อ 

         - งานรับสมัครนักศึกษาใหม ่
 

- งานปฏิทินการศึกษา 
 

- งานบันทึกและแก้ไขประวัต ิ
 

- งานรับผลการเรียนที่ผ่าน 
 

- งานปฏิทินแนะแนวการศึกษา 

- งานแผ่นพับ/เอกสารต่างๆ  
 

- งานแผนการศึกษา 
 

  นักศึกษา 
 

  การอนุมัต ิ
 

- งานฐานข้อมูลโรงเรียนมัธยม 

  เกี่ยวกับรับสมัครนักศึกษา 
 

- งานก าหนดรายวิชาเรียนที่เปิดสอน 
 

- งานทะเบียนรายชื่อนกัศึกษา 
 

- งานบันทึกผลการเรียน 
 

  จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และกาฬสินธุ ์

- งานธุรการ/สารบรรณ 
 

- งานขอรายชื่อผู้สอน 
 

- งานจัดเก็บขอ้มูลและประวัต ิ
 

- งานแก้ไขผลการเรียน 
 

- งานแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ ์

- งานการเงินและพัสดุ 
 

- งานขอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 

  นักศึกษา 
 

- งานติดตามผลการเรียน 
 

- งานแนะแนวการศึกษา 

- งานประกันคุณภาพ 
 

- งานขอรายชื่อวิชาเลือกเสร ี
 

- งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 

- งานเทียบโอนผลการเรียน 
 

- งานประสานงานกรรมการคณะ 

- งานเลขานุการ 
 

- งานสรุปรายวิชาเลือกเสรี 
 

- งานตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน 
 

- งานขอถอนหรือยกเลิกรายวิชาเรียน 
 

  และครูแนะแนวโรงเรียนมัธยม 

- งานประชุมส านกั 
 

- งานสถิติการสอนอาจารย ์
 

- งานค าร้อง 
 

- งานแจ้งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง 
 

- งานโครงการความรว่มมือทางวิชาการ 

- งานประชุมคณบด ี
 

 - งานตารางเรียน 
 

- งานตรวจสอบผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 
 

  ของนักศึกษา ภาคปกติ 
 

  กับหน่วยงานภายนอก 

- งานเบิกจา่ยค่าสอน ภาค กศ.ปช. 
 

- งานตารางสอน 
 

  ปลายภาค 
 

- งานจัดท ารายชื่อบัณฑิต 
 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  และโครงการพิเศษ 
 

- งานตารางสอบ 
 

- งานสถิติจ านวนนักศึกษา 
 

- งานตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

  

- งานนโยบายและแผน 
 

- งานคู่มือแผนการเรียน 
 

- งานรับรายงานตวันักศึกษา 
 

- งานสถิติผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

  

- งานคู่มือนักศึกษา 
 

ตลอดหลักสูตร 
 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานสถิติบัณฑิตที่รับพระราชทาน   
 

  

- งานวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
 

- งานพัฒนาหลักสูตร 
 

  
 

  ปริญญา 
 

  

- งานระบบสารสนเทศ 
 

- งานจอง-ยกเลิกการใช้ห้องเรียน 
 

  
 

- งานหลักฐานการศึกษา 
 

  

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  
 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างองค์กรส านักวิชาการและประมวลผล 
 

    
ส านักวิชากรและประมวลผล 

             

    

ผู้อ านวยการ 
ส านักวิชากรและประมวลผล 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม)     
         

    

รองผู้อ านวยการ 
ส านักวิชากรและประมวลผล 
(นางนวลละออง  กันแก้ว)      

         
กลุ่มงานอ านวยการ 

 
กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน 

 
กลุ่มงานทะเบียนนกัศึกษา 

 
กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา 

 
กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาต่อ 

 

       

 

หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
(นางนวลละออง  กันแก้ว)  

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน  
(นางสุภาวด ี ศรีลัย)  

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนกัศึกษา 
(นางนันท์นภัส  ศรีนนท)์  

หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผลการศึกษา 
(นางเนาวะพา  อนารัตน)์  

หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวการศึกษาตอ่ 
(อัตราว่าง) 

         
1. นายปรัชญา  สุทธิประภา 
   (นกัวิชาการคอมพวิเตอร์)  

1. นางสาวสุกัญญา  แพงโพนทอง 
   (นักวิชาการศึกษา)  

1. นางสาววิลาวรรณ์  กมลสินธ ์
   (นักวิชาการศึกษา)  

1. นางสาวนิภาพร  ประเสริฐสังข์ 
   (นักวิชาการศึกษา)  

1. อัตราว่าง 
   (นักวิชาการศึกษา) 

2. อัตราว่าง 
 

2. นายอนวุัตร  ไชยรินทร์ 
 

2. อัตราว่าง 
 

2. นางสาวอภิชญา  แก้วพร 
 

2. อัตราว่าง 

   (นกัวิชาการคอมพวิเตอร์) 
 

   (นักวิชาการศึกษา) 
 

   (นักวิชาการศึกษา) 
 

   (นักวิชาการศึกษา) 
 

   (นักวิชาการศึกษา) 

3. อัตราว่าง 
 

 
 

 
 

                 
 

 

   (เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป)         
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 แผนปฏิบัติราชการส านักวิชาการและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ จัดท าขึ้น
โดยสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถบรรลุตัวชี้วัดต่างๆ ทั้งระดับหน่วยงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย ในพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสู่ความส า เร็จ
และมีคุณภาพ มีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 1 พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการให้ทันสมัยที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
   ตัวชี้วัด 
    (1) จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
     ในรูปแบบสหวิทยาการหรือหลักสูตรระยะสั้น (non degree) 
    (2) จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
     ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
  กลยุทธ์ 2 เพ่ิมอัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาโดยการสร้างเครือข่าย
กับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น 
   ตัวชี้วัด 
    (1) รอ้ยละอัตราการเพ่ิมข้ึนในการศกึษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยการสร้างเครือข่าย 
     ความร่วมมือทางวิชาการ 
  กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 
   ตัวชี้วัด 
    (1) รอ้ยละของอาจารย์ที่ไดรับการสนับสนุนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
     ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน 
    (2) ร้อยละของอาจารย์ที่ไดรับการสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน 
     ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
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  โครงการภายใต้ยุทธศาสตร ์
   โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
    1. กิจกรรมการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     สู่ระดับอุดมศึกษา 
    2. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
    3. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
    4. กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ 
    5. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ 
    6. กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
    7. กิจกรรมการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

  เป้าประสงค์ 2.1 มีระบบบริหารทีมี่ประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับ 
ด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น  
  กลยุทธ์ 1 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
   ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับผลส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อ 
     ส านักวิชาการและประมวลผล 

  กลยุทธ์ 2 พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ ้มค่า 
   ตัวชี้วัด 

    (1) รอ้ยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักวิชาการและประมวลผล 
  กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่  

มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล     
   ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก 
  โครงการภายใต้ยุทธศาสตร ์
   โครงการบริหารจัดการงานส านักวิชาการและประมวลผล 
    1. กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานส านักวิชาการและประมวลผล 
    2. กิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างานของบุคลากรส านักวิชาการและประมวลผล 
    3. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรส านักวิชาการและประมวลผล 
    4. กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการส านักวิชาการและประมวลผล 
    5. กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิชาการและประมวลผล  
    6. กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส านักวิชาการและประมวลผล 
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วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตรส์ านักวิชาการและประมวลผล 

ส านักวิชาการและประมวลผลเป็นผู้น าด้านการให้บริการวิชาการสูค่วามเป็นเลิศบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการงานหลักสูตรและการสอนงานทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผล 
   การศึกษา และงานแนะแนวการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง ท่ีตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยระบบ 
   การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักอย่างต่อเนื่อง 
2. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการท างานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศในการท างานดุจบ้านหลังที่สอง  
   เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
3. บริการด้านงานทะเบียนและงานประมวลผล ท่ีมีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเช่ือถือและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
   ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษาที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มุ่งสร้างความสัมพันธ ์และความร่วมมือที่ด ี
   เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการในระยะยาว 
 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อตอบสนองความต้องการของทอ้งถิ่น 

 

มีระบบบริหารทีม่ีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล 
ให้เป็นที่ยอมรับดา้นการเป็นสถาบนัการศึกษาเพือ่ท้องถิ่น 

 

- พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการให้ทันสมัยที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกบัแนวทางการพัฒนา
ประเทศ 
- เพิ่มอัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษา 
โดยการสร้างเครือข่ายกับภาคีเครอืข่ายในท้องถิ่น 
- พัฒนาศักยภาพอาจารยผ์ู้สอนให้เป็นมืออาชีพมีสมรรถนะ 
เป็นที่ยอมรับ 
 

- ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัย
รวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
- พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพื่อให้
เกิดความคุ ้มค่า 
- พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบตัิที่ดีด้านประกันคณุภาพ
การศึกษามุ่งสูม่หาวิทยาลัยคณุภาพได้มาตรฐานสากล 
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ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรังปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
แผนกลยุทธ์ส านักวิชาการและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรังปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

แผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2561 – 2565 

(ฉบับปรังปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

แผนกลยุทธ์ 
ส านักวิชาการและประมวลผล 

พ.ศ. 2561 – 2565  
(ฉบับปรังปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564)  

 
 

- จ านวนหลักสูตรที่พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในรูปแบบสห
วิทยาการหรือหลักสตูรระยะสั้น (non degree) 
- จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการพัฒนากระบวนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
- ร้อยละอัตราการเพิ่มขึ้นในการศกึษาตอ่
ระดับอุดมศึกษา โดยการสร้างเครอืข่าย 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
- ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดรับการสนับสนุนพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน 
- ร้อยละของอาจารย์ที่ไดรับการสนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะด้านการจดัการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 

- ระดับผลส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ
ของประชาชนและผูร้ับบริการที่มตี่อส านัก
วิชาการและประมวลผล 
- ร้อยละของประสิทธิภาพการเบกิจ่าย
งบประมาณของส านักวิชาการและประมวลผล 
- ระดับผลการประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับส านัก 
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ประสิทธิผลตามพันธกิจ - จ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 

- ระบบบริการการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 
- จ านวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF 
- ระบบบริหารจัดการทีม่ีคณุภาพ 

- บุคลากรมสีุขภาวะทีด่ ี
- มีการพัฒนาระบบประกันคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาหน่วยงาน 
- มีระบบฐานข้อมลูในการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 

- บุคลากรมีศักยภาพในการท างาน 

ประสิทธิภาพของ 
การปฏิบัติราชการ 

- การลดรอบระยะเวลาการให้บรกิาร 
- การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
- ปรับขั้นตอนวิธีการท างานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและรวดเร็ว   
  ในการท างาน 

- ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ 
- มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ง 
- มีการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้ 
  สมัยใหม ่

การพัฒนาองค์กร - พัฒนาระบบในการรับสมัครนักศึกษาหลายช่องทาง 
- พัฒนาระบบงานทะเบียนให้ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน 
- การพัฒนาความสามารถในการท างานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- สนับสนุนบุคลากรอบรมเพิ่มเติมประสิทธิภาพ 
  การท างาน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรา้งเครือข่ายงาน 
  วิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงาน 

แผนที่แผนกลยุทธ์ (Strategy Map) ส านักวิชาการและประมวลผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ ส านักวิชาการและประมวลผลเป็นผู้น าด้านการให้บริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 



 
13 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 1.1  บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

กลยุทธ์ 1  
พัฒนาหลักสูตรใน
รูปแบบสหวิทยาการ 
ให้ทันสมัยที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาประเทศ 

 
(1) จ านวนหลักสูตรที่
พัฒนาให้ทันสมัยและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาในรูปแบบ 
สหวิทยาการหรือหลักสูตร
ระยะสั้น (non degree) 

 
10 

 
หลักสูตร 

 
 

 

 
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
- กิจกรรมการจัดท าหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอุดมศึกษา 
- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

 
 

40,000 
 
 

40,000 
206,800 

 

 
 
- 
 
 
- 
- 
 

 
กลุ่มงานหลักสูตร 

และการสอน 
ร่วมกับทุกคณะ 

(2) จ านวนหลักสูตรที่ผ่าน
การพัฒนากระบวนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 

47 หลักสูตร โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
- กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 
 

 
235,000 

 
- 
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กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

กลยุทธ์ 2 
เพ่ิมอัตราการศึกษาต่อ
ในพ้ืนที่ของประชากรวัย
อุดมศึกษาโดยการสร้าง
เครือข่ายกับภาคี
เครือข่ายในท้องถิ่น 

 
(1) รอ้ยละอัตราการเพ่ิมข้ึน
ในการศึกษาต่อระดับ 
อุดมศึกษา โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ 
 

 
4 
 

 
ร้อยละ 

 
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
- กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ 

 
 

393,650 

 
 
- 

 
 

กลุ่มงานแนะแนว
การศึกษาต่อ 

ร่วมกับทุกคณะ 

กลยุทธ์ 3 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพมี
สมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 

 
(1) รอ้ยละของอาจารย์ที่ได
รับการสนับสนุนพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการกับ
การท างาน 

 
80 

 
ร้อยละ 

 
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
- กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่
การเรียนรู้สมัยใหม่ 

 
 

142,300 
 

 
 
- 

 
 

ทุกกลุ่มงาน 
ร่วมกับทุกคณะ 

(2) ร้อยละของอาจารย์ที่ได
รับการสนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

80 ร้อยละ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
- กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 
สู่การเรียนรู้สมัยใหม่ 
- กิจกรรมการพัฒนากระบวนการการจัด 
การเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไป 

 
355,750 

 
86,500 

 
- 
 
- 

ทุกกลุ่มงาน 
ร่วมกับทุกคณะ 

กลุ่มงานหลักสูตร 
และการสอน 

ร่วมกับทุกคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 2.1  มีระบบบริหารทีมี่ประสิทธิภาพคล่องตัวและมธีรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ 

 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

กลยุทธ์ 1 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูล
ให้ทันสมัยรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและ
มีธรรมาภิบาล 

 
(1) ระดับผลส ารวจ
ความคิดเห็นความพึง
พอใจของประชาชนและ
ผู้รับบริการที่มีต่อส านัก
วิชาการและประมวลผล 

 
ดี 

 
ระดับ 

 
โครงการพัฒนาส านักวิชาการและประมวลผล 
- ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
ส านักวิชาการและประมวลผล 

 
 

5,000 

 
 
- 

 
 

กลุ่มงานอ านวยการ 
ร่วมกับ 

กลุ่มงานทะเบียน
นักศึกษา 

กลยุทธ์ 2 
พัฒนามาตรฐานแผนงาน
การเงินและงบประมาณ
เพ่ือให้เกิดความคุ ้มค่า 

 
(1) รอ้ยละของ
ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณของส านัก
วิชาการและประมวลผล 

 
95 
 
 

 
ร้อยละ 

 
 

 
โครงการพัฒนาส านักวิชาการและประมวลผล 
- กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานส านัก
วิชาการและประมวลผล 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
การท างานของบุคลากรส านักวิชาการและ
ประมวลผล 
- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรส านักวิชาการ
และประมวลผล 
- กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการส านักวิชาการและ
ประมวลผล 

 
 

187,820 
 

61,910 
 
 

32,200 
 

46,370 
 

 
 

50,000 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 

กลุ่มงานอ านวยการ 
ร่วมกับทุกกลุ่มงาน 
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กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วย
นับ โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนเงิน หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ แผ่นดิน รายได้ 

กลยุทธ์ 3 
พัฒนาระบบกลไกและ
แนวปฏิบัติที่ดีด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษามุ่งสู่
มหาวิทยาลัยคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

 
(1) ระดับผลการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับส านัก 

 
ดี 

 
ระดับ 

 
โครงการพัฒนาส านักวิชาการและประมวลผล 
- กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาส านัก
วิชาการและประมวลผล 

 
 

16,700 
 

 
 
- 
 

 
กลุ่มงานอ านวยการ 
ร่วมกับทุกกลุ่มงาน 

 



 แผนกลยุทธ์ส านักวิชาการและประมวลผล พ.ศ. 2561 – 2565 17 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)  
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สว่นที่ 4 
การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักวิชาการและประมวลผล เห็นความส าคัญของการติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในการ ติดตาม ประเมินผล
ของส านัก โดยยึดหลักการกระจายอ านาจและสนับสนุนการใช้กลไกการบริหารงาน ซึ ่งมีรอง
ผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อ านวยการส านักมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์ ติดตาม 
การด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานตามภารงานและกลยุทธ์ที่รับผิดชอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
ที ่รับผิดชอบงานโดยตรง เพ่ือน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการส านัก และน าเสนอต่อกอง
นโยบายและแผน ในการน าไปประมวลผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ในการติดตาม และประเมินผลงานของส านักวิชาการและประมวลผลหลังจากประกาศใช้ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก แล้วนั้น ได้ก าหนด 
การด าเนินงานดังนี้ 
 1. ติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้และ
งบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรร) ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าทุกเดือน จากข้อมูล
รายงานสถานะทางการเงินประจ าเดือน โดยมุ่งเน้นการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
 2. การติดตามแผนกิจกรรม 
  - จัดท าปฏิทินกิจกรรมและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ยึดปฏิบัติ 
  - กระตุ้น ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานโดยการประชุมติดตามเป็นระยะ 
  - รายงานผลการด าเนินงานเมื่อกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้น 

 3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม/ประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 
(สิ้นสุดปีงบประมาณ) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจ าป ี
น าเสนอผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม 
ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นประโยชน์
ในจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป น าเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการ ประจ าส านักวิชาการและประมวลผล 
พร้อมทั้งน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ที่   ๐๐๐๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักวิชาการและประมวลผล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

และแผนปฏิบัติราชการส านักวิชาการและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

ด้วยส านักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุม
ปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักวิชาการและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
(ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาส านักวิชาการและประมวลผลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ของส านักฯ 
ดังนี้  

๑. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี   ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม รองประธานกรรมการ  

๓. นางสุภาวดี  ศรีลัย    กรรมการ 
  ๔. นางนันท์นภัส  ศรีนนท์   กรรมการ 
  ๕. นางเนาวะพา  อนารัตน์   กรรมการ 

๖. นางสาวจินตนา  โพธิ์ชัย   กรรมการ 
๗. นายปรัชญา    สุทธิประภา   กรรมการ 

  ๘. นางสาววิลาวรรณ์  กมลสินธ์   กรรมการ 
๙. นายอนุวัตร  ไชยรินทร์    กรรมการ 

  ๑๐. นางสาวนิภาพร  ประเสริฐสังข ์  กรรมการ 
๑๑. นางนวลละออง  กันแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวสุกัญญา  แพงโพนทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่  วางแผนการด าเนินงาน แผนกลยุทธ์ส านักวิชาการและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติราชการส านักวิชาการและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของส านักวิชาการและประมวลผล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
/ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง... 
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 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ บังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๖  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

   สั่ง ณ วันที่  ๖  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
                      (อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี) 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน   
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ภาพกิจกรรม 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม  ผู้อ านวยการส านักวิชาการและประมวลผล 
 นางนวลละออง  กันแก้ว       รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและประมวลผล 
 
รวบรวมข้อมูล 
 นางสุภาวดี  ศรีลัย         หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน 

 นางนันท์นภัส  ศรีนนท์        หวัหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา 
 นางเนาวะพา  อนารัตน์        หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผลการศึกษา 
 นางสาวสุกัญญา  แพงโพนทอง      กรรมการ 
 นางปรัชญา  สุทธิประภา       กรรมการ 
 นายอนุวัตร  ไชยรินทร์        กรรมการ 
 นางสาววิลาวรรณ์  กมลสินธ ์      กรรมการ 
 นางสาวนิภาพร  ประเสริฐสังข์      กรรมการ 
 นางสาวอภิชญา  แก้วพร       กรรมการ 

 



 “เรียนรู้ สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร” 


