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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักวิชาการและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 

ปรัชญา 
 

วิชาการกาวหนา นําพาคุณธรรม เลิศล้ําบริการ สืบสานปรัชญามหาวิทยาลัย 
 
วิสัยทัศน 
  

มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ ประสานงานและบริการดวยเทคโนโลยีสูความเปนเลิศ 
และอาเซียน 

 
อัตลักษณ 
 
 จิตบริการ 
 
พันธกิจ 
สํานักวิชาการและประมวลผล ไดดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจ โดยไดปฏิบัติภารกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียนอยาง 
ตอเนื่อง 
 2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการใหขอมูลนักศึกษา การบริการวิชาการแก 
นักศึกษา คณาจารยและสังคมท่ีถูกตอง 
 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือมุงเนนพัฒนาและเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนมนุษยและพลเมืองท่ีดี 
 4. ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคม หลากหลายรูปแบบอยางตอเนื่องเพ่ือ
นํามาซ่ึงการพัฒนาทองถ่ิน 
 5. วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนื่อง 
 6. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักอยางตอเนื่อง 
 

 
วัตถุประสงคของสํานัก 
สํานักวิชาการและประมวลผล มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังนี้ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู คูคุณธรรม สอดคลองกับปรัชญามหาวิทยาลัย 
 2. เพ่ือประสานงานและดําเนินการดาน งานทะเบียน งานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
การรับสมัครนักศึกษา 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและการใหบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางรวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือรวบรวมระเบียบขอบังคับ งานทะเบียน งานหลักสูตร และการจัดแผนการเรียนท่ี 
ถูกตองไดมาตรฐาน 
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นโยบาย 

   สํานักวิชาการและประมวลผล มีนโยบายหลักดังนี้ 
1. มีระบบการสงเสริมการใหบริการประจําสํานักวิชาการและประมวลผลท่ีทันสมัย 

 2. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
 3. บุคลากรมีภาระงานและระบบการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเชี่ยวชาญ 
 4. มีการนําเสนอขอมูลขาวสาร เผยแพรตอสังคมท้ังภายในและภายนอก 

เปาหมาย 

   สํานักวิชาการและประมวลผลไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาหนวยงานในดานตาง ๆ ข้ึนใน
ระหวางปงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
 1. ดานบุคลากร 
    1.1  มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ กลาคิด กลาตัดสินใจ และมีใจรักในงานบริการ 

   1.2  มีบุคลากรเพ่ิมข้ึนตามตามจํานวนนักศึกษาและภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
    1.3 บุคลากรมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากข้ึน ทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน 
     1.4 บุคลากรในหนวยงานมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการไดรับคัดเลือกเขารับการบรรจุแตงตั้ง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการและตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 
     1.5 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยมีการศึกษาดูงาน การเขารวมการฝกอบรม 
การศึกษาตอและการเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 2. ดานระบบการสงเสริมการใหบริการ 
     2.1  มีระบบออนไลนท่ีทันสมัยและมีตูตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษากระจายอยูใน
อาคารเรียนทุกหลัง 
      2.2 มีระบบการใหบริการแบบ One Stop Service ของหนวยงาน 
      2.3 มีแผนผังการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานมีข้ันตอนการปฏิบัติงานแสดงตอประชาคมได
รับทราบ 
      2.4 มีสถาบันจัดการความรูของสํานัก 
 
 3. ดานภาระหนาท่ี 
      3.1 บุคลากรประจําสํานักมีภาระงานท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะของตนเองเพ่ือใหไดงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
      3.2 บุคลากรประจําสํานักมีแผนการปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัติงานของตนเองเปนลาย
ลักษณอักษรเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพของหนวยงาน       

     3.3 บุคลากรมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกปงบประมาณ 
 
 4. ดานโครงสรางการบริหารงาน 

      สํานักวิชาการและประมวลผลมีโครงสรางการบริหารจัดการชัดเจน ซ่ึงแตละงานจะมีหัวหนา
งานเปนผูตรวจสอบและใหคําปรึกษาพรอมท้ังชวยแกไขปญหาท่ีอาจเกิดจากงานท่ีตนเองไดรับมอบหมาย 
และมีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
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  5. ดานกายภาพ 
 สํานักวิชาการและประมวลผล  มีสถานท่ีตั้งเอ้ือตอการใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย 

และบุคคลท่ัวไป  และมีระบบมาตรฐานในการใหบริการท่ีดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 สํานักวิชาการและประมวลผล บริหารงานภายใตประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธท่ีสอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาทองถิ่น และความสอดคลองของเปาประสงค 
เปาประสงค 

1. ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ  
ใหมีความรู ความสามารถตามมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

2. บริการวิชาการดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 
กลยุทธ 

1. เปดหลักสูตรท่ีเปนไปตามความตองการ  ของทองถ่ินและตลาดแรงงาน 
     2.  จัดการศึกษาดวยกระบวนการเรียนการสอนการประเมินท่ีหลากหลายและทันสมัย 
     3.  สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกทองถ่ินเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เปาประสงค 

1. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีศูนยขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
2. เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและศักยภาพ 

กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
2.   สงเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงาน การฝก อบรมของบุคลากรท้ังในและตางประเทศ
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โครงการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

กลุมเปาหมาย 
เงินงบ 

ประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

1. พัฒนาทองถ่ิน 
 1.1 ผลิตบัณฑิตดาน

สังคมศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ
ใหมีความรู ความสามารถ
ตามมาตรฐาน เพ่ือ
ตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ิน 

1.1.1 เปดหลักสูตรท่ีเปนไปตาม
ความตองการของถ่ินและ
ตลาดแรงงาน 

1 โครงการตลาดนัดหลักสูตร สํานักวิชาการและ
ประมวลผล 

ครูแนะแนว/
ประชาชนท่ัวไป/

นักเรียน 

63,000 0 

1.1.2 จัดการศึกษาดวยกระบวนการ
เรียนการสอนการประเมินท่ี
หลากหลายและทันสมัย 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือตอบโจทย
ประเทศไทย 4.0 

สํานักวิชาการและ
ประมวลผล 

อาจารยสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

67,000 0 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย
เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาสูความเปนมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 

สํานักวิชาการและ
ประมวลผล 

อาจารย
มหาวิทยาลัย 

400,000 0 

3. โครงการพัฒนาและภาวะผูนํา
ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด 

สํานักวิชาการและ
ประมวลผล 

ผูบริหาร/
ประธาน
หลักสูตร 

10,000 0 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

กลุมเปาหมาย 
เงินงบ 

ประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 

1. พัฒนาทองถ่ิน (ตอ) 
 1.3 การบริการวิชาการ

ดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

3.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการแกทองถ่ินเพ่ือ
สรางความเขมแข็งใหชุมชน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เรื่อง การจัดการ
เสริมสราง Growth mindset และ 
Grit: ประตูสูความสําเร็จ 

สํานักวิชาการและ
ประมวลผล 

ครูแนะแนว
เขต จ.
รอยเอ็ด/
กาฬสินธุ/
ยโสธร/
มุกดาหาร/
อํานาจเจริญ 

190,000 0 

2. โครงการเปดประตูสูอุดมศึกษา
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

สํานักวิชาการและ
ประมวลผล 

ครูแนะ
แนว/

นักเรียนเขต
จังหวัด

รอยเอ็ด/
ยโสธร 

54,000 0 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 4.1 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมี

ศูนยขอมูลและระบบ
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

4.1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริการ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการเงินท่ีเก่ียวของกับ
เงินบํารุงการศึกษา 

สํานักวิชาการและ
ประมวลผล 

บุคลากร
สํานัก

วิชาการ
และ

บุคลากร
ฝายการเงิน 

23,000 0 

2. โครงการพัฒนาระบบทะเบียน
ประวัตินักศึกษาออนไลน 

สํานักวิชาการและ
ประมวลผล 

นักศึกษา 0 13,200 
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   การกํากับติดตาม 
 
   ฝายแผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จะมีบันทึก
ขอความถึงสํานักวิชาการและประมวลผล เพ่ือติดตามการดําเนินการโครงการในแตละปงบประมาณ
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