แผนปฏิบัติราชการ
สํานักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมประจําเดือนของสํานักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ประจําเดือนกันยายน 2561

คํานํา
แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด จัดทําขึ้นโดยดําเนินงานยึดตามยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
โดยบุคลากรสํานัก วิชาการและประมวลผลทุก คนไดมีสวนรวมในการกําหนดโครงการ/กิจ กรรม
ที่ จ ะส ง ผลให เ ป น ไปตามตั ว ชี้ วั ด ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด
สํานักวิชาการและประมวลผลจะนําแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ เปนเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนภารกิจงานในสํานักวิชาการและประมวลผลที่กําหนดไว
สํานักวิชาการและประมวลผล
กันยายน 2561

สารบัญ
หนา
แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปรัชญา วิสัยทัศน อัตลักษณ และพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร
โครงการและงบประมาณ
การกํากับติดตาม
ภาคผนวก

1
3
4
6

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 8
สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปรัชญา
วิชาการกาวหนา นําพาคุณธรรม เลิศล้ําบริการ สืบสานปรัชญามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน
มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ ประสานงานและบริการดวยเทคโนโลยีสูความเปนเลิศ
และอาเซียน
อัตลักษณ
จิตบริการ
พันธกิจ
สํานักวิชาการและประมวลผล ไดดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจ โดยไดปฏิบัติภารกิจที่สําคัญ ดังนี้
1. เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียนอยาง
ตอเนื่อง
2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีทที่ ันสมัยในการใหขอมูลนักศึกษา การบริการวิชาการแกนักศึกษา
คณาจารยและสังคมที่ถูกตอง
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อมุงเนนพัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะ
ความเปนมนุษยและพลเมืองที่ดี
4. ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคม หลากหลายรูปแบบอยางตอเนื่อง
เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาทองถิ่น
5. วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนื่อง
6. เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงคของสํานัก
สํานักวิชาการและประมวลผล มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู คูคุณธรรม สอดคลองกับปรัชญามหาวิทยาลัย
2. เพื่อประสานงานและดําเนินการดาน งานทะเบียน งานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
การรับสมัครนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการใหบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางรวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อรวบรวมระเบียบขอบังคับ งานทะเบียน งานหลักสูตร และการจัดแผนการเรียน
ที่ถูกตองไดมาตรฐาน

2
นโยบาย
สํานักวิชาการและประมวลผล มีนโยบายหลักดังนี้
1. มีระบบการสงเสริมการใหบริการประจําสํานักวิชาการและประมวลผลที่ทันสมัย
2. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
3. บุคลากรมีภาระงานและระบบการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเชี่ยวชาญ
4. มีการนําเสนอขอมูลขาวสาร เผยแพรตอสังคมทั้งภายในและภายนอก
เปาหมาย
สํานักวิชาการและประมวลผลไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาหนวยงานในดานตางๆ ขึ้น ในระหวาง
ปงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. ดานบุคลากร
1.1 มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ กลาคิด กลาตัดสินใจ และมีใจรักในงานบริการ
1.2 มีบุคลากรเพิ่มขึ้นตามตามจํานวนนักศึกษาและภาระงานที่เพิ่มขึ้น
1.3 บุคลากรมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากขึ้น ทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
1.4 บุคลากรในหนวยงานมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการไดรับคัดเลือกเขารับการบรรจุแตงตั้งเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการและตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารมหาวิทยาลัย
1.5 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยมีการศึกษาดูงาน การเขารวมการฝกอบรม
การศึกษาตอและการเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ดานระบบการสงเสริมการใหบริการ
2.1 มีระบบออนไลนที่ทันสมัยและมีตูตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษากระจายอยูใน
อาคารเรียนทุกหลัง
2.2 มีระบบการใหบริการแบบ One Stop Service ของหนวยงาน
2.3 มีแผนผังการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงตอประชาคมไดรับทราบ
2.4 มีสถาบันจัดการความรูของสํานัก
3. ดานภาระหนาที่
3.1 บุคลากรประจําสํานักมีภาระงานที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของตนเอง เพื่อใหไดงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
3.2 บุคลากรประจําสํานักมีแผนการปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัติงานของตนเองเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพของหนวยงาน
3.3 บุคลากรมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกปงบประมาณ
4. ดานโครงสรางการบริหารงาน
สํานักวิชาการและประมวลผลมีโครงสรางการบริหารจัดการชัดเจน ซึ่งแตละงานจะมีหัวหนางาน
เปนผูตรวจสอบและใหคําปรึกษาพรอมทั้งชวยแกไขปญหาที่อาจเกิดจากงานที่ตนเองไดรับมอบหมาย และ
มีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน

3
5. ดานกายภาพ
สํานักวิชาการและประมวลผล มีสถานที่ตั้งเอื้อตอการใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย และ
บุคคลทั่วไป และมีระบบมาตรฐานในการใหบริการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
สํานักวิชาการและประมวลผล บริหารงานภายใตประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทองถิ่น และความสอดคลองของเปาประสงค
เปาประสงค
1. ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ
ใหมีความรู ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
2. บริการวิชาการดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
กลยุทธ
1. เปดหลักสูตรที่เปนไปตามความตองการ ของทองถิ่นและตลาดแรงงาน
2. จัดการศึกษาดวยกระบวนการเรียนการสอนการประเมินที่หลากหลายและทันสมัย
3. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เปาประสงค
1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีศูนยขอมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. เพื่อใหการบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและศักยภาพ
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
2. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงาน การฝก อบรมของบุคลากรทั้งในและตางประเทศ

โครงการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

1. พัฒนาทองถิ่น
1.1 ผลิตบัณฑิต
ดานสังคมศาสตร
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร
เพื่อสุขภาพ
ใหมีความรู
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
เพื่อตอบสนอง
ความตองการ
ของทองถิ่น

กลยุทธ
1.1.1 เปดหลักสูตร
ที่เปนไปตาม
ความตองการของถิ่น
และตลาดแรงงาน

โครงการ

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการแนวทางการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป
อิงสมรรถนะ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการออกแบบ
คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไป
1.1.2 จัดการศึกษา
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดวยกระบวนการเรียน เรื่อง การใหความรูเกี่ยวกับ
การสอนการประเมิน การอานและการเขียน
ที่หลากหลายและ
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
ทันสมัย
1.3 การบริการ
3.1.1 สงเสริมและ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
วิชาการดานการ
สนับสนุนการใหบริการ ครูแนะแนว เรื่อง เรียนรูและ
สงเสริมคุณภาพ
วิชาการแกทองถิ่น
เขาใจเด็กไทยยุค IT
ชีวิตของประชาชน เพื่อสรางความเขมแข็ง
ในทองถิ่น
ใหชุมชน
2. โครงการกิจกรรม 20 ป
ราชภัฏรอยเอ็ด เปดโลกวิชาการ:
RERU Open House

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
กลุมเปาหมาย

เงินงบ
ประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

สํานักวิชาการ
และประมวลผล

อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร/
อาจารยผูสนใจ

85,440

0

สํานักวิชาการ
และประมวลผล

อาจารยผูสอนทุกกลุมวิชา
ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป/
คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษา

27,640

0

27,840

0

สํานักวิชาการ ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 177,300
และประมวลผล
เขตจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดยโสธร
จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดอํานาจเจริญ
สํานักวิชาการ ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 36,750
และประมวลผล
เขตจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดยโสธร
จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดอํานาจเจริญ

0

สํานักวิชาการ
และประมวลผล

0

4

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.4 เพื่อใหการ
บริหารงานบุคคล
มีคุณภาพและ
ศักยภาพ

กลยุทธ
4.4.3 สงเสริม
สนับสนุน
การศึกษาดูงาน
การฝกอบรมของ
บุคลากรทั้งในและ
ตางประเทศ

โครงการ
1. โครงการเปดโลกทัศนและ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การวิเคราะหคางานและประเมิน
คางานเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ความรูบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับ
ตําแหนงงานที่สูงขึ้นบุคลากร
สํานักวิชาการและประมวลผล
2. โครงการศึกษาดูงาน และ
อบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศไทยแลนด 4.0

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
กลุมเปาหมาย

เงินงบ
ประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

สํานักวิชาการ
และประมวลผล

บุคลากรสํานักวิชาการและประมวลผล

93,400

0

สํานักวิชาการ
และประมวลผล

บุคลากรสํานักวิชาการและประมวลผล/
บุคลากรศูนยคอมพิวเตอร

32,300

0
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การกํากับติดตาม
ฝายแผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
จะมีบันทึกขอความถึงสํานักวิชาการและประมวลผล เพื่อติดตามการดําเนินการโครงการในแตละปงบประมาณ
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ภาคผนวก
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ที่ ๑๐๑๙ / ๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------------------ดวยสํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดจัดการประชุมปฏิบัติการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาสํานัก
วิชาการและประมวลผลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สํานักวิชาการ
และประมวลผลจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการ ของสํานักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. อาจารย ดร.ธนาภรณ
พันทวี
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริ่มมาลา
ขําคมเขตต
รองประธานกรรมการ
๓. อาจารยกลา
ภูมิพยัคฆ
กรรมการ
๔. นางสุภาวดี
ศรีลัย
กรรมการ
๕. นางนันทนภัส
ศรีนนท
กรรมการ
๖. นางสาวจินตนา
โพธิ์ชัย
กรรมการ
๗. นางสาวสุกัญญา
แพงโพนทอง กรรมการ
๘. นางเนาวะพา
อนารัตน
กรรมการ
๙. นางสาววิลาวรรณ
กมลสินธ
กรรมการ
๑๐. นางสาวนิภาพร
ประเสริฐสังข กรรมการ
๑๑. นายปรัชญา
สุทธิประภา กรรมการ
๑๒. นายอนุวัตร
ไชยรินทร
กรรมการ
๑๓. นางนวลละออง
กันแกว
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ วางแผนการดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
สํานักวิชาการและประมวลผลใหเปนไปดวยความเรียบรอย
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ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความวิริยะ อุตสาหะ บังเกิดผลดีแกทาง
ราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(อาจารย ดร.ธนาภรณ พันทวี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

