
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

กระบวนการจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566– 2570

และแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานอธิการบด ี 



กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566–2570
และแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วิเคราะหปั์จจยัทางยทุธศาสตร์

ก าหนดทิศทางของหน่วยงาน

วิเคราะหป์ระเด็นส าคญัท่ีจะตอ้งมุ่งเนน้ / ให้
ความส าคญัเพ่ือท่ีจะบรรลวุิสยัทศัน์

ก าหนดเปา้ประสงคส์  าหรบัแต่ละประเด็น

ก าหนดตวัชีว้ดัและเปา้หมายของแต่ละ
เปา้ประสงค์

ก าหนดกลยทุธห์รอืส่งท่ีจะท าใหบ้รรลุ
เปา้ประสงค์

จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส ภยัคกุคาม 
(SWOT)

วิสยัทศัน ์(Vision) และพนัธกิจ
(Mission)

ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic 
Issues)

เปา้ประสงค์ (Goals)

ตวัชีว้ดั (Key Performance 
Indicators) และเปา้หมาย (Target)

กลยทุธ ์(Strategies)



ตุลาคม 64 ประชมุระดมความ
คดิเห็น บคุลากร  ผูบ้รหิารผูมี้สว่น

ไดเ้สีย วิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis)

ตุลาคม 64 ประชุมคณะกรรมการและ
ทีมผู้บริหาร

จัดท าร่างทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ

ตุลาคม 64 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่

สอดคล้องกับภารกิจมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 64 คณะกรรมการ
จัดท า ร่าง แผนปฏิบัติราชการ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ตุลาคม 64 คณะกรรมการ 
เสนอประชุมประชาพิจารณ์ ร่าง
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2566-2570)

ตุลาคม 64 คณะกรรมการปรับแก้
ร่างแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566-2570) ตามประเด็น

ประชาพิจารณ์

พฤศจิกายน 64

เสนอประธานยุทธศาสตร์ ประชุม
พิจารณา ตัวชี้วัดและก าหนดค่า

เป้าหมาย

ธันวาคม 64
น าส่ง ร่าง แผนปฏิบัติราชการ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย

มกราคม 65
คณะกรรมการ ปรับแก้ ร่าง 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566-2570) ตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

กุมภาพันธ์ 64

น าส่ง ร่าง แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

มีนาคม 65

คณะกรรมการ ปรับแก้ ร่าง แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

มีนาคม 65
จัดท าเอกสาร

ร่าง แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566-2570)

เมษายน 65
ถ่ายทอดสู่หน่วยงานสู่บุคคล 
และพิธลีงนามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2566-2570) 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566– 2570
และแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

กระบวนการจัดท าแผนปฎิบัตริาชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1. ปรกึษาหารอืผูบ้รหิารเชงินโยบายเพือ่เตรยีมการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏบิตัริาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านกังานอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

1. ยกรา่ง แผนปฏบิตัริาชการ ระยะ 5
ปี พ.ศ.2566-2570 และ
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ส านกังาน
อธกิารบดี

2. ประชาพจิารณ ์แผนปฏบิตั ิ
ราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-
2570 และแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านกังานอธกิารบดี

ประชุมสมัมนาเชงิฏบิตักิาร วเิคราะหส์ภาพ/ศกัยภาพ
ปจัจยัภายใน จดุแข็ง จดุออ่น ปจัจยัภายนอก 
โอกาส และภาวะคกุคาม ก าหนดยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์จดัท าแผนปฏบิตั ิ
ราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 และ
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานอธกิารบดี

1. เสนอ รา่ง แผนปฏบิตั ิ
ราชการ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ.2566-2570 และ
แผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ส านกังาน
อธกิารบด ีตอ่
คณะกรรมการบรหิาร 
สนอ.

2. ปรบัแก ้แผนปฏบิตั ิ
ราชการ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ.2566-2570 และ
แผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ส านกังาน
อธกิารบด ีตามมติ
กรรมการบรหิาร สนอ.

เผยแพร ่
ประชาสมัพนัธ์
ถา่ยทอดแผนสู่

การปฏบิตั ิ

หนว่ยงานกองจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ และจดัสง่ มายงั กอง

นโยบายและแผน ส านกังานอธกิารบดี

1.ชีแ้จงเสนอ รา่ง แผนปฏบิตัริาชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏบิตั ิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านกังานอธกิารบด ีตอ่คณะกรรมการ
บรหิารมหาวทิยาลยั
2.ปรบัแก ้แผนปฏบิตัริาชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านกังานอธกิารบด ีตามมตกิรรมการบรหิาร
มหาวทิยาลยั

จดัประชุมชีแ้จง รบัฟงัความ
คดิเห็นจากกลุม่ผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี

ปี 64 ปี 65

4

ตดิตามและประเมนิผลแผน
รายงานผลการด าเนนิงาน



ระบุความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยยะของมตคิณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560

• สว่นที่ 1 บทสรุปผูบ้รหิาร

• สว่นที่ 2 ความสอดคลอ้งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมติคณะรฐัมนตร ีเม่ือ 4 ธนัวาคม 2560

• แผนระดบัท่ี 1 ยทุธศาสตรช์าติ

• แผนระดบัท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง)→แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ , แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12

• แผนระดบัท่ี 3 ท่ีเก่ียวขอ้ง (หากมี)→ แผนอดุมศกึษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) , แผนยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579), แผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

• สว่นที่ 3 สาระส าคญัของแผน



ความเช่ือมโยงของแผนระดับต่าง ๆ





วิสยัทศัน์

• ส ำนกังำนอธิกำรบดีเป็นหน่วยงำนท่ีมีระบบบรหิำรแบบมุง่เนน้ผลสมัฤทธ์ิ ขบัเคลื่อนงำนตำมยทุธศำสตร์
เชิงบรูณำกำร ใชท้รพัยำกรรว่มกนัอย่ำงมีประสทิธิภำพ

พนัธกิจ

• พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรบัการใหบ้รกิารท่ีมีประสทิธิภาพ

• สง่เสรมิสนบัสนุการใหบ้รกิารแบบบรูณาการการใชท้รพัยากรรว่มกนัอย่างมีประสทธิภาพ

• พฒันาบคุลากรเพ่ือใหม้ีทกัษะและความช านาญในวิชาชีพและสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ

• พฒันาระบบการบรหิารจดัการแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิเพ่ือการพฒันามหาวิทยาลยัอย่างตอ่เน่ือง

• พฒันาระบบงบประมาณเป็นแบบมุง่เนน้ผลงานตามยทุธศาสตรแ์บบบรูณาการ

ยทุธศาสตร์

• 1.พฒันำระบบขอ้มลูสำรสนเทศอยำ่งมีประสิทธิภำพ

• 2.พฒันำกำรใหบ้รกิำรที่มีคณุภำพ

• 3. พฒันำบคุลำกรใหมี้ทกัษะและควำมช ำนำญในวิชำชีพ

• 4.พฒันำระบบบรหิำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล



เปา้ประสงค์

• 1. มีระบบขอ้มลูสำรสนเทศเพ่ือกำรบรหิำรจดักำรท่ีทนัสมยัและมีประสทิธิภำพ

• 2. มีระบบกำรบรกิำรท่ีมีคณุภำพเป็นมำตรฐำน

• 3. มีระบกำรประสำนงำนและกำรประชำสมัพนัธท่ี์รวดเรว็ครอบคลมุ

• 4. มีระบบกำรพฒันำบคุลำกรใหม้ีทกัษะและควำมช ำนำญในวิชำชีพอยำ่งเหมำะสม

• 5. มีระบบบรหิารเป็นมาตรฐานตามหลกัธรรมาภิบาล

กลยทุธ์

• 1. พฒันำระบบขอ้มลูสำรสนเทศเพ่ือน ำมำใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรท่ีมีประสทิธิภำพ

• 2. พฒันำปรบัปรุงขัน้ตอนกระบวนกำรปฏิบตัิงำน

• 3. ประชำสมัพนัธภ์ำพลกัษณของส ำนกังำนอธิกำรบดีในเชงิรุก

• 4. สง่เสรมิและพฒันำบคุลำกรใหม้ีศกัยภำพในกำรปฏิบตัิงำนและมีควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ

• 5. พฒันำระบบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล



ตวัชีว้ดั

• 1. ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรปฏิบตังิำนตำมแผนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

• 2. ระดบัควำมส ำเรจ็ของระบบขอ้มลูสำรสนเทศท่ีน ำมำใชใ้นกำรบรหิำรจดักำร

• 3. จ ำนวนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

• 4. จ ำนวนกระบวนงำนท่ีพฒันำหรือปรบัปรุงขัน้ตอนกระบวนกำรปฏิบตังิำน

• 5. รอ้ยละควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำร

• 6. ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรประชำสมัพนัธส์  ำนกังำนอธิกำรบดี

• 7. รอ้ยละควำมพงึพอใของประชำชนท่ีมีตอ่สภำพภมูิทศันแ์ละสิ่งแวดลอ้มของ
มหำวิทยำลยั

• 8. ระดบัควำมส ำเรจ็ของแผนพฒันำทรพัยำกรบคุคลของมหำวิทยำลยั

• 9. รอ้ยละของบคุลำกรท่ีไดร้บักำรพฒันำทกัษะวิชำชีพ

• 9. ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรปฏิบตัติำมแผนปฏิบตัริำชกำร

• 10. ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรตดิตำมและประเมินผลแผนปฏิบตัริำกำร

• 11. ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรปฏิบตัติำมแผนกลยทุธท์ำงกำรเงิน

• 12. ระดบัควำมส ำเรจ็ของแผนบรหิำรควำมเส่ียง



ภาพประกอบกระบวนการจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566– 2570
และแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



ภาพประกอบกระบวนการจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566– 2570
และแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



ภาพประกอบกระบวนการจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566– 2570
และแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 




