แผนปฏิบัติราชการสานักวิชาการและประมวลผล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสานักวิชาการและประมวลผล
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

คานา
สานักวิชาการและประมวลผล ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เผยแพร่ให้ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นาไปใช้ในการกาหนดการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์สานักวิชาการและประมวลผล พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับบทบวน พ.ศ. 2563)
นอกจากนี้ ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ได้วิเคราะห์ ทบทวนการดาเนินงานต่างๆ
ให้เป็นไปตามกับภาร กิจและเป้าหมายของสานักฯ และการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัด และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการนาผลการปฏิบัติงานและปัญหาจากการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562 ในเรื่องต่างๆ
มาทบทวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักวิชาการและประมวลผล มีความคาดหวังให้ แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ฉบับ นี้ จะเป็น การบูร ณาการและการแปลงแผนสู่ก ารปฏิบัติ ที่ชัดเจนและผลัก ดัน ให้ การ
ดาเนินการในภารกิจต่างๆ ภายในสานักฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของสานักฯ
สามารถตอบสนองเป้าหมายและแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัด เจน
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยต่อไป
สานักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สารบัญ
เรื่อง
บทสรุปผู้บริหาร
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ก
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1

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมขององค์กร

2
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ก

บทสรุปผู้บริหาร
จากการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสานักและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
ที่ ผ่ า นมาผนวกกั บ ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการ ที่ ไ ด้ ชี้ จุ ด เด่ น หื อ จุ ด แข็ ง แนวทางปฏิ บั ติ
จึงนาข้อเสนอแนะต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ทาการปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติราชการสานักวิชาการและ
ประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารงานสานักวิชาการและประมวลผลในอีก 3 ปี ข้างหน้า (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) ได้วางกรอบการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนา
สานักฯ โดยมี ปรัชญา คือ ส่งเสริมวิชาการสู่มาตรฐานการศึกษา การบริการก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย คือ สานักวิชาการและประมวลผลเป็นผู้นาด้านการให้บริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ บนฐาน
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลั ย ซึ่งการแปลงยุทธศาสตร์ส านักฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือสาหรับใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด
โดยมี 1 โครงการ 5 กิจกรรม จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด
โดยมี 1 โครงการ 4 กิจกรรม จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
ผู้อานวยการสานักวิชาการและประมวลผล
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ส่วนที่ 1
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่มหาวิทยาลั ย ได้ว างแนวทางแผนปฏิบัติร าชการ ประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2563
และกาหนดให้ทุกส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดาเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
สามารถบรรลุ ตัวชี้วัดต่างๆ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
สานักวิชาการและประมวล ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยมีประเด็นในการจัดประชุมดังนี้
1.1 วิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน
พ.ศ. 2563)
1.2 ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดของและระดับความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ประจาปี พ.ศ. 2563
1.3 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานัก
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2561
1.4 วิเคราะห์แนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. จั ด ทาแผนปฏิ บั ติ ร าชการและกาหนดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ สานั ก ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบภาระงานของสานัก โดยคณะกรรมการ
จัด ทาแผนของสานัก ได้จัด ทาแผนปฏิบัติ ร าชการประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้ว ย
2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ
ทัง้ นี้เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาสานักวิชาการและประมวลผล คือ การเป็นหน่วยงานสนับสนุน
ในการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด มีการพัฒ นาด้านการให้บริการและ
การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนางาน เพื่อยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและงานพัฒนาระบบ
บริหารจัดการบนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมขององค์กร
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
ในอดีต สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 หน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานวิ ช าการ คื อ ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการ ต่ อ มา ปี พ.ศ.2545 ได้ เ ปลี่ ย นโครงสร้ า งการ
บริหารงานใหม่ จึงเปลี่ยนชื่อจากสานักส่งเสริมวิชาการเป็นสานักวิชาการและประมวลผล โดยมีหน่วยงาน
3 หน่วยงานย่อย คือ ฝ่ายอานวยการ/เลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน และฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล ปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ย นโครงสร้างใหม่อีกครั้งเป็น งานบริการการศึก ษา ซึ่ง ขึ้น ตรงกั บ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีหน่วยงานย่อย 4 หน่วยงาน คือ งานอานวยการและเลขานุการ
งานแผนการเรียนและตารางเรียน งานวิชาการและหลักสูตร และงานโสตทัศนูปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน
ปี พ.ศ. 2552 ส านั ก วิ ช าการและประมวลผล มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ ร้ อยเอ็ด จั ด ตั้ง ขึ้ นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานงานวิชาการ ประสานงาน และ
ด าเนิ น งานต่ า งๆ เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถสนองตอบต่ อ
ความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งการให้การบริการความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนกับคณาจารย์
และนักศึกษา โดยเน้นการนาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเป็นสาคัญ
สานักวิชาการและประมวลผล มีโครงสร้างการบริหารงาน คือ งานบริการวิชาการ งานทะเบียน
และประมวลผล ซึ่ งมี ห น่ ว ยงานย่ อย 4 กลุ่ ม งาน คื อ กลุ่ ม งานอ านวยการ กลุ่ มงานบริ ก ารวิ ช าการ
กลุ่มงานทะเบียนและประวัติ และกลุ่มงานประมวลผลการศึกษา โดยมีหน้าที่รวมในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี
ต่อการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2556 สานักวิชาการและประมวลผล ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างการบริหารงานใหม่
โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้ กลุ่มงานอานวยการ กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา
กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา และกลุ่มงานแนะแนวการศึกษา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
สานักวิชาการและประมวลผลได้ดาเนินการประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของสานักฯ ตามหลัก SWOT Analysis ได้ดังนี้
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วิเคราะห์สานักวิชาการและประมวลผล ด้วย SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)
1. ผู้บริหารสานักวิชาการและประมวลผล มีนโยบาย วิสัยทัศน์ อย่างชัดเจน
2. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการบริหาร
3. มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน
4. บุคลากรสานักวิชาการและประมวลผล ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานร้อยละ 90
5. บุคลากรมีระบบการทางานเป็นทีม สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
6. มีระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
7. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
8. บุคลากรทุกคนมีคู่มือการปฏิบัติงานหลัก
9. บุคลากรมีการเรียนรู้ สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร
10. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายบนฐานเทคโนโลยี
11. สานักวิชาการและประมวลผล มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการให้บริการ
12. บุคลากรมีภาระงานที่เด่นชัดและตรงกับมาตรฐานตาแหน่ง
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรขาดทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ
2. ระบบสารสนเทศยังไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานเท่าที่ควร
3. บุคลากรมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย
4. บุคลากรบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
5. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลยังมีไม่เพียงพอ
6. บางครั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
7. ฐานข้อมูลงานทะเบียนมีการจัดเก็บมากกว่า 1 แห่ง ทาให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูล
โอกาส (Opportunity)
1. บุคลากรสามารถพัฒนาด้านการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน
2. อุปกรณ์สนับสนุนการทางานมีความทันสมัยและครอบคลุม
3. บุคลากรภายในสานักวิชาการและประมวลผล ได้รับการยอมรับจากบุคลาการภายนอก
4. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยและเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
5. ระบบงานบริหารของสานักวิชาการและประมวลผล ได้รับการพัฒนาและกาหนดกลุ่มงาน
ไว้อย่างชัดเจน

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก วิ ช าการและประมวลผล
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อุปสรรค (Threat)
1. บุคลากรยังขาดทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทาให้การติ ดต่อประสานงานและ
การให้บริการไม่สะดวกเท่าที่ควร
2. อาจารย์และบุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ ทาให้การปฏิบัติงาน
เกิดความล่าช้า
3. สถานที่ในการให้บริการมีความคับแคบไม่สะดวกต่อการให้บริการ
4. ระบบสารองข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
5. มีข้อจากัดในข้อบังคับและเงื่อนไขการศึกษาต่อ ฝึกอบรม บางครั้งทาให้ไม่คล่องตัว
ในการพัฒนาตนเอง
การประเมินสถานภาพขององค์กร (Organization Positioning)
จากผลการวิเคราะห์สภาพภายนอก และภายในองค์กร ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของสานักวิชาการและประมวลผล ได้ชี้ให้เห็นว่าสานักฯในปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีโอกาสจะพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการให้บริการซึ่งเป็นหัวใจสาคัญประจาสานักฯ แต่ขณะเดียวกันยังมีจุดอ่อนภายใน
ต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่มากและต้องเผชิญกับอุปสรรค ด้วยจิตสานึกและปณิธานที่มุ่งมั่นให้เป็นหน่วยงาน
ที่สมบูรณ์ที่มีมาตรฐานการให้บริการด้านงานทะเบียน งานวิชาการ มีระบบการทางานอย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการให้มากที่สุด และวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะสาเร็จลงได้
ต้องได้รับการสนับ สนุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด และบุคลากรประจาสานั กให้ความร่ว มมือ
ในการพัฒนาหน่วยงานอย่างแท้จริง ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ส่งเสริมวิชาการสู่มาตรฐานการศึกษา การบริการ
ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ได้มาซึ่ง ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ ของสานักวิชาการและประมวลผล คือ
ปรัชญา
ส่งเสริมวิชาการสู่มาตรฐานการศึกษา การบริการก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
วิสัยทัศน์
ส านั กวิ ช าการและประมวลผลเป็ นผู้ น าด้ านการให้ บริ การวิ ช าการสู่ ความเป็ นเลิ ศ บนฐาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อัตลักษณ์
“เรียนรู้ สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร”

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก วิ ช าการและประมวลผล
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ค่านิยมองค์กร
"RERU"
R : Responsibility มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
E : Experience ประสบการณ์ที่ดีจะนาไปสู่ความสาเร็จ ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
R : Respect อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร
U : Unity มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน
พันธกิจ
1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการงานหลักสูตรและการสอนงาน
ทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา และงานแนะแนวการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง ที่ตอบสนองต่อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสานักอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศ
ในการทางานดุจบ้านหลังที่สอง เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
3. บริ การด้านงานทะเบี ยนและงานประมวลผล ที่มีค วามถูก ต้อ ง รวดเร็ ว น่า เชื่อ ถือ และ
สร้ างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษาที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการในระยะยาว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับ สนุน การเรีย นการสอน โดยดาเนิน การจัด การศึก ษาและให้บ ริก ารการศึก ษา
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแก่นักศึกษาและคณาจารย์
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและเป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการ
3. เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลัก สูตรที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของสังคม
อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพ

โครงสร้างองค์กรสานักวิชาการและประมวลผล
สานักวิชากรและประมวลผล

กลุ่มงานอานวยการ

กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน

กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา

กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาต่อ

- งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
- งานแผ่นพับ/เอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับรับสมัครนักศึกษา
- งานธุรการ/สารบรรณ
- งานการเงินและพัสดุ
- งานประกันคุณภาพ
- งานเลขานุการ
- งานประชุมสานัก
- งานประชุมคณบดี
- งานเบิกจ่ายค่าสอน ภาค กศ.ปช.
และโครงการพิเศษ
- งานนโยบายและแผน
- งานคู่มือนักศึกษา
- งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานปฏิทินการศึกษา
- งานแผนการศึกษา
- งานกาหนดรายวิชาเรียนที่เปิดสอน
- งานขอรายชื่อผู้สอน
- งานขอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
- งานขอรายชื่อวิชาเลือกเสรี
- งานสรุปรายวิชาเลือกเสรี
- งานสถิติการสอนอาจารย์
- งานตารางเรียน
- งานตารางสอน
- งานตารางสอบ
- งานคู่มือแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานจอง-ยกเลิกการใช้ห้องเรียน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานบันทึกและแก้ไขประวัติ
นักศึกษา
- งานทะเบียนรายชื่อนักศึกษา
- งานจัดเก็บข้อมูลและประวัติ
นักศึกษา
- งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา
- งานตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
- งานคาร้อง
- งานตรวจสอบผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
ปลายภาค
- งานสถิติจานวนนักศึกษา
- งานรับรายงานตัวนักศึกษา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานรับผลการเรียนที่ผ่าน
การอนุมัติ
- งานบันทึกผลการเรียน
- งานแก้ไขผลการเรียน
- งานติดตามผลการเรียน
- งานเทียบโอนผลการเรียน
- งานแจ้งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง
ของนักศึกษา ภาคปกติ
- งานจัดทารายชื่อบัณฑิต
- งานตรวจสอบผู้สาเร็จการศึกษา
- งานสถิติผู้สาเร็จการศึกษา
- งานสถิติบัณฑิตที่รับพระราชทาน
ปริญญา
- งานหลักฐานการศึกษา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานปฏิทินแนะแนวการศึกษา
- งานฐานข้อมูลโรงเรียนมัธยม
จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และกาฬสินธุ์
- งานแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์
- งานแนะแนวการศึกษา
- งานประสานงานกรรมการคณะ
และครูแนะแนวโรงเรียนมัธยม
- งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างองค์กรสานักวิชาการและประมวลผล
สานักวิชากรและประมวลผล
ผู้อานวยการ
สานักวิชากรและประมวลผล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม)
รองผู้อานวยการ
สานักวิชากรและประมวลผล
(นางนวลละออง กันแก้ว)

กลุ่มงานอานวยการ

กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน

กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา

กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาต่อ

หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ
(นางนวลละออง กันแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน
(นางสุภาวดี ศรีลัย)

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา
(นางนันท์นภัส ศรีนนท์)

หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผลการศึกษา
(นางเนาวะพา อนารัตน์)

หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวการศึกษาต่อ
(นางสาวจินตนา โพธิ์ชยั )

1. อัตราว่าง
2. อัตราว่าง

1. อัตราว่าง
2. อัตราว่าง

1. นายปรัชญา สุทธิประภา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
2. นายยุทธกร อิโน
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. อัตราว่าง

1. นางสาวสุกัญญา แพงโพนทอง
(นักวิชาการศึกษา)
2. นายอนุวัตร ไชยรินทร์
(นักวิชาการศึกษา)

1. นางสาววิลาวรรณ์ กมลสินธ์
(นักวิชาการศึกษา)
2. นางสาวนิภาพร ประเสริฐสังข์
(นักวิชาการศึกษา)
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(ฉบั บ ทบทวน พ.ศ. 2563)

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการสานักวิชาการและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จัดทาขึ้น
โดยสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้สามารถดาเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถบรรลุตัวชี้วัดต่างๆ ทั้งระดับหน่วยงานและ
ระดับ มหาวิท ยาลัย ในพัฒ นาการจัด การศึก ษาและการบริห ารงานของมหาวิท ยาลัยสู่ค วามสาเร็จ
และมีคุณภาพ มีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ 3.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
กลยุ ท ธ์ 1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
(1) จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิน่ และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศรอบข้าง
และสามารถพัฒนาตนเองได (รวม non degree)
กลยุ ท ธ์ 4 อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละอัตราการเพิ่มขึ้นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
กลยุ ท ธ์ 6 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของอาจารย์ที่ไดรับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ปฏิบัติสหกิจศึกษา WIL รวมทั้งใช้นวัตกรรมเป็นฐาน
(5) ร้อยละอาจารย์ไดรับการส่งเสริมให้ไดเข้ารับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่
3. กิจกรรมการเปิดโลกวิชาการ
4. กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
5. กิจกรรมการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

แผนกลยุ ท ธ์ สานั ก วิ ช าการและประมวลผล พ.ศ. 2561 – 2565
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(ฉบั บ ทบทวน พ.ศ. 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ 4.1 มีระบบบริหารทีม่ ีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับ
ด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
กลยุ ท ธ์ 8 พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพื่ อให้เกิดความคุ้มค่า
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
กลยุ ท ธ์ 11 ผลสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มี ต่อ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
(1) ระดับผลสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการบริหารจัดการวัสดุสานักงานให้เกิดความคุ้มค่า
2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานัก
3. กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของสานักวิชาการและประมวล
4. สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสานักวิชาการและประมวลผล

ยุทธศาสตร์สานักวิชาการและประมวลผล
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

สานักวิชาการและประมวลผลเป็นผู้นาด้านการให้บริการวิชาการสูค่ วามเป็นเลิศบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการงานหลักสูตรและการสอนงานทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผล
การศึกษา และงานแนะแนวการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง ที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยระบบ
การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสานักอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศในการทางานดุจบ้านหลังที่สอง
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
3. บริการด้านงานทะเบียนและงานประมวลผล ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและข้อมูลด้านทะเบียนนักศึกษาที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี
เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการในระยะยาว
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

มีระบบบริหารทีม่ ีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล
ให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพือ่ ท้องถิ่น

กลุยทธ์

- ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
- อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพมีสมรรถนะเป็น
ที่ยอมรับ

- พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพื่ อให้
เกิดความคุ้มค่า
- ผลสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและ
ผู้รับบริการที่มตี ่อมหาวิทยาลัย
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ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง)
แผนกลยุทธ์สานักวิชาการและประมวลผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบบทวน พ.ศ. 2563)
แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาบริหารจัดการ

แผนกลยุทธ์
สานักวิชาการและประมวลผล
พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบบทวน พ.ศ. 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาบริหารจัดการ

- ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
- อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากร
วัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมือ
อาชีพมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ

- พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและ
งบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
- ผลสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ
ของประชาชนและผู้รับบริการที่มตี อ่
มหาวิทยาลัย
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แผนที่แผนกลยุทธ์ (Strategy Map) สานักวิชาการและประมวลผล
วิสัยทัศน์

สานักวิชาการและประมวลผลเป็นผู้นาด้านการให้บริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

คุณภาพการให้บริการ
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ
การพัฒนาองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาบริหารจัดการ

- จานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึน้
- ระบบบริการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- จานวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF
- ระบบบริหารจัดการทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
- การลดรอบระยะเวลาการให้บริการ
- การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- ปรับขั้นตอนวิธีการทางานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและรวดเร็ว
ในการทางาน
- พัฒนาระบบในการรับสมัครนักศึกษาหลายช่องทาง
- พัฒนาระบบงานทะเบียนให้ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน
- การพัฒนาความสามารถในการทางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

- บุคลากรมีสุขภาวะทีด่ ี
- มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาหน่วยงาน
- มีระบบฐานข้อมูลในการให้บริการ
- บุคลากรมีศักยภาพในการทางาน
- ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ
- มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง
- มีการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้
สมัยใหม่
- สนับสนุนบุคลากรอบรมเพิ่มเติมประสิทธิภาพ
การทางาน
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายงาน
วิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงาน
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โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ 3.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ 1
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม
ให้ทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบ
สหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
(1) จานวนหลักสูตรที่ถูก
ปรับปรุงให้ทันสมัยและ
หลักสูตรใหมในรูปแบบ
สหวิทยาการที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
สอดคลองกับการพัฒนา
ประเทศรอบข้างและ
สามารถพัฒนาตนเองได
(รวม non degree) ที่
ตอบสนองต่อการพัฒนา
ทองถิ่น และสอดคลองกับ
การพัฒนาประเทศรอบข้าง
และสามารถพัฒนาตนเอง
ได (รวม non degree)

ค่า
เป้าหมาย
6
46

หน่วย
นับ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
หลักสูตร - กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
หลักสูตร - กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
TQF

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
341,300

-

230,000

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
หลักสูตร
และการสอน
ร่วมกับทุกคณะ

13

กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ 4
อัตราการศึกษาต่อใน
พื้นที่ของประชากรวัย
อุดมศึกษาเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
(1) ร้อยละอัตราการเพิ่มขึ้น
ในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา

กลยุ ท ธ์ 6
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ (1) ร้อยละของอาจารย์ที่ได
ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพมี รับการพัฒนากระบวนการ
สมรรถนะเป็นที่ยอมรับ จัดการเรียนการสอนที่
เน้นปฏิบัติสหกิจศึกษา
WIL รวมทั้งใช้นวัตกรรม
เป็นฐาน
(5) ร้อยละอาจารย์ไดรับ
การส่งเสริมให้ไดเข้ารับ
การอบรมในวิชาชีพเฉพาะ
ของตน อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

ค่า
เป้าหมาย
3

70

70

หน่วย
นับ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ร้อยละ - กิจกรรมการเปิดโลกวิชาการ

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ร้อยละ - กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา
สู่การเรียนรู้สมัยใหม่

ร้อยละ - กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา
สู่การเรียนรู้สมัยใหม่
- กิจกรรมการพัฒนากระบวนการการจัด
การเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไป

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

228,800

-

กลุ่มงานแนะ
แนวการศึกษา
ต่อ
ร่วมกับทุกคณะ

48,200

-

ทุกกลุ่มงาน
ร่วมกับทุกคณะ

351,700

-

100,000

-

ทุกกลุ่มงาน
ร่วมกับทุกคณะ
กลุ่มงาน
หลักสูตร
และการสอน
ร่วมกับทุกคณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ 4.1 มีระบบบริหารที่มปี ระสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

กลยุ ท ธ์ 4
พัฒนามาตรฐาน
(1) ร้อยละของประสิทธิภาพ
แผนงานการเงินและ การเบิกจ่ายงบประมาณของ
งบประมาณเพื่อให้เกิด มหาวิทยาลัย
ความคุ้มค่า
กลยุ ท ธ์ 11
ผลสารวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย

(1) ระดับผลสารวจความ
คิดเห็นความพึงพอใจของ
ประชาชนและผู้รับบริการ
ที่มตี ่อมหาวิทยาลัย

ค่า
เป้าหมาย
90
90
90
ดี

หน่วย
นับ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาสานักวิชาการและประมวลผล
ร้อยละ - กิจกรรมการบริหารจัดการวัสดุสานักงาน
ให้เกิดความคุ้มค่า
ร้อยละ - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานัก
ร้อยละ - กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผน
ปฏิบัติราชการของสานักวิชาการและประมวล
โครงการพัฒนาสานักวิชาการและประมวลผล
ระดับ - สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
สานักวิชาการและประมวลผล

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
127,000

-

90,000
48,000

-

5,000

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานอานวยการ
ร่วมกับทุกกลุ่มงาน

กลุ่มงานอานวยการ
ร่วมกับ
กลุ่มงานทะเบียน
นักศึกษา
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แผนกลยุ ท ธ์ สานั ก วิ ช าการและประมวลผล พ.ศ. 2561 – 2565
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(ฉบั บ ทบทวน พ.ศ. 2563)

ส่วนที่ 4
การกากับ ติดตาม และประเมินผล
เพื ่อ ให้ก ารด าเนิน งานเป็น ไปตามเป้า หมาย และตัว ชี ้ว ัด ที ่ก าหนดไว้ใ นแผนปฏิบ ัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 สานักวิชาการและประมวลผล เห็นความสาคัญของการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในการ
ติดตาม ประเมินผลของสานัก โดยยึดหลักการกระจายอานาจและสนับสนุนการใช้กลไกการบริหารงาน
ซึ่งมีร องผู้อานวยการและหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อานวยการสานักมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์
ติดตาม การดาเนิน งานและประเมินผลการดาเนินงานตามภารงานและกลยุทธ์ที่รับผิดชอบ ร่ว มกับ
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานโดยตรง เพือ่ นาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสานัก และนาเสนอต่อ
กองนโยบายและแผน ในการนาไปประมวลผลการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
ในการติดตาม และประเมินผลงานของสานักวิช าการและประมวลผลหลังจากประกาศใช้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานัก แล้ว นั้น ได้กาหนด
การดาเนินงานดังนี้
1. ติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ แ ละ
งบประมาณอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร) ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจาทุ ก เดื อ น จากข้อมูล
รายงานสถานะทางการเงินประจาเดือน โดยมุ่งเน้นการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2. การติดตามแผนกิจกรรม
- จัดทาปฏิทินกิจกรรมและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ยึด ปฏิบัติ
- กระตุ้น ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานโดยการประชุมติดตามเป็นระยะ
- รายงานผลการดาเนินงานเมื่อกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้น
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม/ประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ
(สิ้นสุดปีงบประมาณ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจาปี
นาเสนอผลสัม ฤทธิ์ด้า นการใช้ง บประมาณในแผนปฏิ บัติก าร ผลสัม ฤทธิ์ข องโครงการในภาพรวม
ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์
ในจัดทาแผนปฏิบัติการในปีถัดไป นาเสนอสรุปข้อมูลต่อคณะกรรมการ ประจาสานักวิชาการและประมวลผล
พร้อมทั้งนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
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ภาคผนวก
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ที่ ๐๐๐๗ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักวิชาการและประมวลผล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------------ด้ว ยสานักวิช าการและประมวลผล มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุม
ปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติร าชการ ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็น กรอบและทิศทาง
ในการพัฒนาสานักวิช าการและประมวลผลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ของสานักฯ ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ 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 ประเสริฐสังข์
กรรมการ
๑๑. นายยุทธกร อิโน
กรรมการ
๑๒. นางนวลละออง กันแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาวสุกัญญา แพงโพนทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ วางแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักวิชาการและประมวลผล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
/ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง...
ให้ผู้ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง ปฏิบัติห น้า ที่ที่ไ ด้รั บ มอบหมายด้ว ยความวิริย ะ อุต สาหะ บัง เกิด ผลดี
แก่ทางราชการ

19
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
นางนวลละออง กันแก้ว
รวบรวมข้อมูล
นางสุภาวดี ศรีลัย
นางนันท์นภัส ศรีนนท์
นางเนาวะพา อนารัตน์
นางสาวจินตนา โพธิ์ชัย
นางสาวสุกัญญา แพงโพนทอง
นางปรัชญา สุทธิประภา
นางสาววิลาวรรณ์ กมลสินธ์
นายอนุวัตร ไชยรินทร์
นางสาวนิภาพร ประเสริฐสังข์
นายยุทธกร อิโน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการสานักวิชาการและประมวลผล
รองผู้อานวยการสานักวิชาการและประมวลผล
หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผลการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวการศึกษาต่อ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

