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คํานํา 

 
 สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนหนวยงานทีส่นบัสนุนงานวิชาการและการพฒันาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ใหบรรลุตามเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ภายใตประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และกรอบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2556 ดังนั้น  

สํานักวิชาการและประมวลผล จึงไดจัดทําแผนปฏบิัติราชการของสํานักฉบบันี้ขึ้น เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน การกาํกับ ติดตาม และประเมินผลงานตามตัวบงชี้ผลสําเรจ็  

อันจะสงผลตอเปาประสงคของหนวยงานและมหาวิทยาลัยอยางเปนรปูธรรม 
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แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map สํานักวิชาการและประมวลผล 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน : สํานักวิชาการและประมวลผล มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ ประสานงานและบริการดวยเทคโนโลยีสูความเปนเลิศ 

 
สํานักวิชาการและประมวลผล ไดดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจ โดยไดปฏิบัติภารกิจที่สําคัญ ดังนี้ 

1. เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนื่อง 

2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีทีท่ันสมัยในการใหขอมูลนักศึกษา การบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคมที่ถูกตอง 

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อมุงเนนพัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะความเปนมนุษยและพลเมืองที่ด ี

4. ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคม หลากหลายรูปแบบอยางตอเนื่องเพ่ือนํามาซึ่งการพัฒนาทองถิ่น 

5. วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนือ่ง 

6. เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักอยางตอเนื่อง 

 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตาม

มาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝก

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. สงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแก

สังคมโดยเนนการถายทอดเทคโนโลยี การนํา

ผลการวิจัยไปใชและพัฒนาชุมชนและสงัคม 

3. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการ

สถาบันตามวิสัยทัศนและเอกลักษณโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงค 
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ

ตามมาตรฐานของชาติสากลและความตองการ

ของทองถิ่น 

1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหตรงตามอัตลักษณ 

 1. เพื่อใหชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนา

อาชีพ วิชาชีพและความเปนอยูรวมทั้ง

สุขภาพอนามัย 

 2. เพื่อแสดงออกถึงบทบาท ความ

รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 

3. เพื่อปลูกฝงบุคลากรและนักศึกษาใหมีจิต

วิญญาณของการมีจิตอาสาในการพัฒนา

ทองถิ่นและประเทศชาติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อใหสถาบันเปนองคกรแหงการเรียนรู

เรื่องอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2. เพื่อใหการบริหารจัดการสถาบันมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ ความสุจริต 

ยุติธรรม ความรักความสามัคคี 

3. เพื่อใหบุคลากรขององคกรมีคุณภาพ 

และสมรรถนะสูง 
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แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map สํานักวิชาการและประมวลผล (ตอ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.1พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับวิสัยทัศนและ

ทิศทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันในระดับประเทศและ

ประชาคมอาเซียน 

1.1.2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารยโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับ

ประเทศในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะดานการศึกษา การ

ประกอบอาชีพและวัฒนธรรม 

1.1.4 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการศึกษาให

มีประสิทธิภาพ 

1.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามศษิยเกาและพัฒนา

วิชาการแกศิษยเกา 

1.1.6 จัดระบบการศึกษาหลักสูตร การสอบใหสอดคลองกับ

ประเทศตางๆในประชาคมอาเซียน 

2.1.1 พัฒนานักศึกษาใหมีความรับผิดชอบออนนอมถอมตน

เคารพนับถือผูมีพระคุณ 

2.1.2 ปลูกผังนักศึกษาใหมีจิตสํานักในเรื่องอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ/วธิีการ 

1.1.1 พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 

1.1.2 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการ การชี้นําสังคม การ

ถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่นและประเทศชาต ิ

1.1.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรในการ

พัฒนาชุมชนและสังคมในดานสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ

และวิชาชีพกับองคกรตางๆ 

1.1.4 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดมีการพัฒนาตนเองใหเปน

พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาต ิ

2.1.1 สงเสริมการบริการวิชาการที่เนนการอนุรักษธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมใหกับทองถิ่นและประเทศชาต ิ

2.1.2  ปลูกจิตสํานึกของนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบตอ

ประชาชนและสังคมโดยการจัดโครงการที่เอื้อประโยชนตอ

ทองถิ่นและสังคมอยางตอเนื่อง 

3.1.1 พัฒนาศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริให

เปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา บุคลากรทองถิ่นและสังคม 

3.1.2 จัดโครงการ/กิจกรรม การเผยแพรที่สอดคลองกับโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริในการบริการวิชาการแกทองถิ่นและ

สังคม 

3.1.3 จัดทําสื่อ เผยแพร ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริที่เขาถึงนักศึกษา บุคลากร ทองถิ่นและ

สังคม 

1.1.1 อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใน

มหาวิทยาลัย 

1.1.2 พัฒนาพลังงานทดแทนนํามาใชในมหาวทิยาลยัใหมาก

ยิ่งขึ้น 

1.1.3 สงเสริม สนับสนุนการนําวัสดทุี่ใชแลวและเหลือใชนํา

กลับมาใชใหม 

1.1.4  พัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือประหยัดการใชพลังงาน 

1.1.5 ลดมลภาวะทางอากาศจากการใชยานพาหนะ 

1.1.6  สงเสริม สนับสนุนการใชสารอินทรียในเกษตรกรรมทั้งใน

มหาวิทยาลัยและชุมชน 

2.1.1  พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการเงินการคลัง 

พัสดุและการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

2.1.2 พัฒนาระบบการกํากับ ดูแล และตรวจสอบ 

2.2.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการความเสี่ยง 

2.2.4 พัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือประหยัดการใชพลังงาน 

2.2.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและการ

จัดการเรียนการสอน 

2.2.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2.7  จัดสวัสดิการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

2.2.8  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย สโมสร ฯลฯ 

3.1.1 พัฒนาระบบกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

บุคลากร 

3.1.2 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

3.1.3 สงเสริม สนับสนุน การทําผลงานวิชาการของบุคลากร 

3.1.4 สงเสริม สนับสนุนการศึกษา  

ดูงาน และฝกอบรมของบุคลากรทั้งในและตางประเทศ 

3.1.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดทําตําราเอกสารและสื่อ

ประกอบการสอน 
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ปรัชญา วิสัยทศัน พนัธกิจ เปาประสงคหลกั 

สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด  

 

 

ปรัชญา วิชาการกาวหนา นําพาคุณธรรม เลิศล้ําบริการ สืบสานปรัชญามหาวิทยาลัย 

 

วิสัยทัศน  สํานักวิชาการและประมวลผล มุงสรางความแข็งแกรงทางวชิาการ ประสานงานและบริการดวยเทคโนโลยีสูความเปนเลศิ 

  

พันธกิจ สํานักวิชาการและประมวลผล ไดดําเนินการตามนโยบายและพันธกิจ โดยไดปฏิบัติภารกจิทีส่ําคัญ ดังนี้ 

1. เสรมิสรางความแข็งแกรงทางวิชาการและพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนือ่ง 

   2. สงเสรมิการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหขอมูลนักศกึษา การบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสังคมที่ถกูตอง 

   3. สงเสรมิการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลายเพือ่มุงเนนพัฒนาและเสรมิสรางคุณลกัษณะความเปนมนุษยและพลเมอืงที่ด ี

   4. ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและสงัคม หลากหลายรูปแบบอยางตอเนือ่งเพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาทองถิ่น 

   5. วางแผนและพฒันาระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนื่อง 

   6. เพื่อสงเสรมิใหเกิดการจัดระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานกัอยางตอเนื่อง 
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วัตถุประสงคของสํานกั สํานักวิชาการและประมวลผล มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังนี้ 

     1. เพื่อสนบัสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู คูคุณธรรม สอดคลองกับปรัชญามหาวิทยาลัย 

     2. เพื่อประสานงานและดําเนินการดาน งานทะเบียน งานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการรบัสมัครนักศึกษา 

     3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการใหบริการวิชาการแกนักศึกษา คณาจารยและ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย อยางรวดเร็ว ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 

     4. เพื่อรวบรวมระเบียบขอบงัคับ งานทะเบียน งานหลักสูตร และการจัดแผนการเรียนที่ถูกตองไดมาตรฐาน 

 

นโยบาย          สํานักวิชาการและประมวลผล มีนโยบายหลกัดังนี ้

1. มีระบบการสงเสริมการใหบริการประจําสํานักวิชาการและประมวลผลที่ทันสมัย 

     2. มีการพฒันาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

     3. บุคลากรมีภาระงานและระบบการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเชี่ยวชาญ 

     4. มีการนําเสนอขอมลูขาวสาร เผยแพรตอสงัคมทัง้ภายในและภายนอก 

เปาประสงคหลัก    สํานักวิชาการและประมวลผลไดกําหนดเปาประสงคหลักการพัฒนาหนวยงานในดานตาง ๆ ดังนี ้

    1. ดานบุคลากร 

        1.1  มีบุคลากรทีม่ีความรู ความสามารถ กลาคิด กลาตัดสินใจ และมีใจรักในงานบรกิาร 

       1.2  มีบุคลากรเพิ่มขึ้นตามตามจํานวนนักศึกษาและภาระงานที่เพิ่มขึ้น 

        1.3 บุคลากรมปีระสบการณในการปฏิบัตงิานมากขึ้น ทําใหการปฏิบัตงิานเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

         1.4 บุคลากรในหนวยงานมีคุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับการไดรบัคัดเลือกเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนกังาน 

ราชการและตองไดรบัความเห็นชอบจากผูบรหิารมหาวิทยาลัย 
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         1.5 บุคลากรมีการพฒันาตนเองอยางตอเนื่องโดยมีการศึกษาดูงาน การเขารวมการฝกอบรม การศึกษาตอและการเขารวมการประชุม 

     เชิงปฏิบัติการกบัหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  

2. ดานระบบการสงเสริมการใหบริการ 

         2.1  มีระบบออนไลนที่ทันสมัยและมีตูตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษากระจายอยูในอาคารเรียนทุกหลงั 

         2.2 มีระบบการใหบรกิารแบบ One Stop Service ของหนวยงาน 

          2.3 มีแผนผังการปฏิบัติงานทีเ่ปนมาตรฐานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงตอประชาคมไดรับทราบ 

          2.4 มีสถาบันจัดการความรูของสํานัก 

  

3. ดานภาระหนาที่ 

          3.1 บุคลากรประจําสํานกัมีภาระงานทีเ่หมาะสมกับคุณลกัษณะของตนเองเพื่อใหไดงานที่มปีระสทิธิภาพ 

          3.2 บุคลากรประจําสํานกัมีแผนการปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัติงานของตนเองเปนลายลกัษณอักษรเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพ 

ของหนวยงาน       

         3.3 บุคลากรมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกปงบประมาณ 

  

4. ดานโครงสรางการบริหารงาน     สํานักวิชาการและประมวลผลมโีครงสรางการบริหารจัดการชัดเจน ซึ่งแตละงานจะมหีัวหนางานเปนผู

ตรวจสอบและใหคําปรึกษาพรอมทัง้ชวยแกไขปญหาที่อาจเกิดจากงานที่ตนเองไดรับมอบหมาย และมีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

  

      5. ดานกายภาพ สํานักวิชาการและประมวลผล  มีสถานทีต่ั้งเอื้อตอการใหบริการแกนกัศึกษา คณาจารย และบุคคลทัว่ไป  และมรีะบบ 

มาตรฐานในการใหบริการที่ดี
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โครงสรางการบริหารงาน สํานักวิชาการและประมวลผล 

 
 

 
 

 

 
 

                    

                    

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล 

นายทินภัทร โพธ์ิชัย 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 

 

หัวหนากลุมงาน 

นางสุภาวดี      ศรีลัย 

 

บุคลากร 

1. นางสาวสุกัญญา แพงโพนทอง 

2. นายอนุวัตร ไชยรินทร 

กลุมงานอํานวยการ 

 

หัวหนากลุมงาน 

นางนวลละออง กันแกว 

 

บุคลากร  

1. นายปรัชญา สุทธิประภา 

2. นางสาวมาลินี  สุราช 

กลุมงานทะเบียนนักศึกษา 

 

หัวหนากลุมงาน 

นางนันทภัส  ศรีนนท 

 

บุคลากร 

 1. นางสาววิลาวรรณ กมลสินธ 

 

กลุมงานประมวลผลการศึกษา 

 

หัวหนากลุมงาน 

นายทินภัทร โพธิ์ชยั 

 

บุคลากร 

1.  นางเนาวะพา  อนารตัน 

2. นายปรัชฌานนท ฝายรยี 

 

 

ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล 

ดร.ปริ่มมาลา ขําคมเขตต 
 

กลุมงานแนะแนวการศึกษาตอ 

 

หัวหนากลุมงาน 

นางสาวจินตนา  โพธิ์ชัย 
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย แผนปฏบิัตริาชการประจําป 2556 

หนวยงาน สํานกัวิชาการและประมวลผล 

 

ลําดับที ่ ตัวชี้วัดผลผลิต/ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(สอดคลองกับ ยุทธศาสตรท่ี 1 ของมหาวิทยาลัย) 

1 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 3.51 

2 รอยละของผูที่เขารวมโครงการ รอยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. สงเสริม สนบัสนุนการบริการวิชาการแกสงัคมโดยเนนการถายทอดเทคโนโลยี การนําผลการวิจัยไปใชและพัฒนาชุมชนและสงัคม  

(สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 ของมหาวิทยาลัย) 

1 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 3.51 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศนและเอกลกัษณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล(สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6 ของมหาวิทยาลัย) 

1 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 3.51 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2556 

สํานักวิชาการและประมวลผล 

 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. สงเสริม สนบัสนุนการบริการวิชาการแกสงัคมโดยเนนการถายทอดเทคโนโลยี การนําผลการวิจัยไปใชและพัฒนาชุมชนและสงัคม  

 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศนและเอกลกัษณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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แผนงาน/โครงการสําคัญตามประเด็นยทุธศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝงการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลาขอบการ

ดําเนินงาน 

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย

และสอดคลองกับวิสัยทัศน

และทิศทางการพฒันา

ศักยภาพการแขงขันใน

ระดับประเทศและประชาคม

อาเซียน 

2. พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารยโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โครงการ 1 โครงการอบรมเชงิ

ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํารายละเอียด 

มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

1. รอยละผูเขารวม

โครงการ 

2. รอยละความพงึ

พอใจ 

 

 

 

รอยละ 80 

 

3.51 

90,360 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลาขอบการ

ดําเนินงาน 

3. พัฒนาระบบและกลไกการ

ติดตามประเมินผลการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ 

โครงการ 1 โครงการจัดทําคูมอืการ

ใหบรกิารระบบสารสนเทศนักศกึษา 

 

โครงการ 2 โครงการจัดทําคูมอื

นักศึกษา 

รอยละความพึงพอใจ 

 

 

รอยละความพึงพอใจ 

 

 

 

3.51 

 

 

3.51 

55,500 

 

 

102,000 

 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 

 

 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. สงเสริม สนบัสนุนการบริการวิชาการแกสงัคมโดยเนนการถายทอดเทคโนโลยี การนําผลการวิจัยไปใชและพัฒนาชุมชนและสงัคม  

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลาขอบการ

ดําเนินงาน 

4. พัฒนาศูนยบริการวิชาการ

ใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

โครงการ 1 โครงการพัฒนาหนวยงาน 

สํานักวิชาการและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

รอยละความพึงพอใจ 

 

 

 

3.51 

 

 

 

64,400 

 

 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 

 

 

5.สงเสริม สนบัสนุนให

ประชาชนไดมีการพฒันา

ตนเองใหเปนพลเมืองดีของ

สังคมและประเทศชาติ 

โครงการ 1 โครงการประชาสัมพันธและ

แนะแนวเพื่อการศึกษาตอมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา 2557 

 

โครงการ 2 โครงการราชภัฏรอยเอ็ดเปด

โลกวิชาการ “เปดโลกการศึกษา กาวสู

ประชาคมอาเซียน” 

รอยละความพึงพอใจ 

 

 

 

รอยละความพึงพอใจ 

3.51 

 

 

 

3.51 

261,300 

 

 

 

166,095 

 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 

 

 

 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศนและเอกลกัษณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลาขอบการ

ดําเนินงาน 

6. พัฒนาระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการ 1  โครงการรายงาน ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน สํานัก 

ระดับความสําเรจ็ของ

การประกันคุณภาพ 

ระดับ 4 23,300 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 

 

7. สงเสรมิ สนับสนุน

การศึกษา ดูงาน และ

ฝกอบรมของบุคลากรทั้งใน

และตางประเทศ 

โครงการ 1 โครงการศกึษาดูงาน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากร 

สํานักวิชาการและประมวลผล ประจําป

การศึกษา 2556 

รอยละความพึงพอใจ 3.51 16,640 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
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ตารางวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณ 2556 
 

กรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ป  

ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 2551-2565) 

 

นโยบายของมหาวิทยาลัย  

(พ.ศ.2556-2560) 

 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2556 

 

กลยุทธมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร 

คณะ/หนวยงาน 

กลยุทธ 

คณะ/หนวยงาน 

เปาหมายของกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว “ยกระดับ

คุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิต

และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ

สามารถปรับตัวสําหรับงานที่

เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ

อุดมศึกษาในการสรางความรูและ

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศในโลกาภิวัฒน ใชกลไก

ของธรรมาภิบาล การเงินการ

กํากับมาตรฐานและเครือขาย

อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพ

ทางวิชาการ ความหลากหลายและ

เอกภาพเชิงระบบ” 

 

 

 

 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

เปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

ภายใตรมธรรม รมรื่น รมเย็น 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดมุง

สูความเปนมหาวิทยาลยัคุณภาพ

ควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช 

Q-GREEN เปนแนวทางในการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูเปาหมาย

และทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1. ผลิต

บัณฑิตใหมีความรูความสามารถ

ตามมาตรฐานของประเทศและ

สากลรวมทั้งปลูกฝงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3. สงเสริม 

สนับสนุน การบริการวิชาการแก

สังคม โดยเนนการถายทอด

เทคโนโลยี การนําผลการวิจัยไป

และพัฒนาชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่6. พัฒนา

และสงเสริมการบริหารจัดการ

สถาบันตามวิสัยทศันและเอกลักษณ

โดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนและทิศทางการ

พัฒนาศักยภาพการแขงขันใน

ระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

1.2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารยโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.4 พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม

ประเมินผลการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

3.1 พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหมี

ประสิทธิภาพ 

3.4 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดมีการ

พัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองดีของสังคม

และประเทศชาต ิ

6.2 พัฒนาระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

6.3 สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ดูงาน 

และฝกอบรมของบุคลากรทั้งในและ

ตางประเทศ 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู

ความสามารถตามมาตรฐาน

ของประเทศและสากลรวมทั้ง

ปลูกฝกการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2. สงเสริม สนับสนุนการ

บริการวิชาการแกสังคมโดย

เนนการถายทอดเทคโนโลยี 

การนําผลการวิจัยไปใชและ

พัฒนาชุมชนและสังคม 

3. พัฒนาและสงเสริมการ

บริหารจัดการสถาบันตาม

วิสัยทัศนและเอกลักษณโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนและทิศทางการ

พัฒนาศักยภาพการแขงขันใน

ระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารยโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม

ประเมินผลการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหมี

ประสิทธิภาพ 

5. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดมี

การพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองดีของ

สังคมและประเทศชาต ิ

6. พัฒนาระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

7. สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ดูงาน 

และฝกอบรมของบุคลากรทั้งในและ

ตางประเทศ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร สอดคลองกบัตัวบงชี้/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

 

ลําดับที่ 

 

กลยุทธ 

ตอบสนองตัวบงชี/้ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ มรภ.รอยเอ็ด ตัวบงชี้ สมศ. ตัวบงชี้ สกอ. 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับ

วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน

ในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

1. รอยละของที่เขารวมโครงการ 

2. รอยละความพึงพอใจ 

 

สมศ. 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท 

เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอน 

 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารยโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.รอยละของผูที่เขารวมโครงการ 

2. รอยละความพึงพอใจ 

 

สมศ. 1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป 

สมศ. 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท 

เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอน 

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์การเรียนตามคุณลักษณะ

บัณฑิต 

 1.4 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

รอยละความพึงพอใจ สมศ. 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท 

เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอน 
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ลําดับที่ 

 

กลยุทธ 

ตอบสนองตัวบงชี/้ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ มรภ.รอยเอ็ด ตัวบงชี้ สมศ. ตัวบงชี้ สกอ. 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. สงเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมโดยเนนการถายทอดเทคโนโลยี การนําผลการวิจัยไปใชและพัฒนาชุมชนและสังคม 

 3.1 พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ รอยละความพึงพอใจ 

 

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 

สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ 

 3.4 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดมีการพัฒนา

ตนเองใหเปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 

รอยละความพึงพอใจ 

 

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 

สกอ. 7.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุก

ระดับของมหาวิทยาลัย 

สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศนและเอกลักษณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 6.2 พัฒนาระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ 

สมศ. 15  ผลการประเมินประกัน

คุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกรการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 6.3 สงเสริม สนับสนุนการศึกษา ดูงาน และฝกอบรม

ของบุคลากรทั้งในและตางประเทศ 

รอยละความพึงพอใจ 

 

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน 

สกอ. 7.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุก

ระดับของมหาวิทยาลัย 
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ตารางสรปุ โครงการ ประจําปงบประมาณ 2556 สํานักวิชาการและประมวลผล 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้งปลูกฝงการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

งบประมาณ 247,860 บาท (สองแสนสีห่มื่นเจ็ดพันแปดรอยหกสบิบาทถวน) 

 
 

 

โครงการ 

สอดคลองกับ

นโยบาย

มหาวิทยาลัย 

(2556-

2560) 

ระบุขอ 

 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

 

สอดคลอง 

กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

(2556-2560) 

 

 

แผนการ

ดําเนินงาน 

(ระบุไตรมาส) 

 

 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 

 

เปาหมาย 

งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

 

แผนดนิ 

 

รายได 

โครงการ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การจัดทํารายละเอียด มคอ. ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 

 

 

2 

 

1 

 

1.1 

 

1-4 

 

1. รอยละของผูที่เขารวม

โครงการ 

2. รอยละความพึงพอใจ 

 

 

รอยละ 80 

 

3.51 

 

90,360 

 

- 

 

กลุมงาน

หลักสูตรและ

การสอน 

โครงการ 2  โครงการจัดทําคูมือการใหบริการ

ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

 

 

2 

 

1 

 

1.4 

 

1-4 

 

รอยละความพึงพอใจ 

 

3.51 

 

- 

 

55,500 

 

 

กลุมงาน

ประมวลผล

การศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. (ตอ) 
 

 

 

โครงการ 

สอดคลองกับ

นโยบาย

มหาวิทยาลัย 

(2556-

2560) 

ระบุขอ 

 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

 

สอดคลอง 

กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

(2556-2560) 

 

 

แผนการ

ดําเนินงาน 

(ระบุไตรมาส) 

 

 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 

 

เปาหมาย 

งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

 

แผนดนิ 

 

รายได 

โครงการ 5 โครงการจัดทําคูมือนักศึกษา 

 

2 1 1.4 1-4 รอยละความพึงพอใจ 3.51 - 102,000 กลุมงาน

อํานวยการ 

รวมสรุปโครงการ 90,360 157,500  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. สงเสริม สนบัสนุนการบริการวิชาการแกสงัคมโดยเนนการถายทอดเทคโนโลยี การนําผลการวิจัยไปใชและพัฒนาชุมชนและสงัคม 

งบประมาณ   491,795    บาท (สี่แสนเกาหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยเกาสิบหาบาทถวน) 

 
 

 

โครงการ 

สอดคลองกับ

นโยบาย

มหาวิทยาลัย 

(2556-

2560) 

ระบุขอ 

 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

 

สอดคลอง 

กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

(2556-2560) 

 

 

แผนการ

ดําเนินงาน 

(ระบุไตรมาส) 

 

 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 

 

เปาหมาย 

งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

 

แผนดนิ 

 

รายได 

โครงการ 1 โครงการพัฒนาหนวยงาน สาํนัก

วิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด 

 

2 

 

3 

 

3.1 

 

1-4 

 

รอยละความพึงพอใจ 

 

3.51 

 

- 

 

64,400 

 

กลุมงาน

ประมวลผล

การศึกษา 

โครงการ 2 โครงการประชาสัมพันธและแนะ

แนวเพื่อการศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด ปการศึกษา 2557 

 

2 

 

3 

 

3.4 

 

1-4 

 

รอยละความพึงพอใจ 

 

3.51 

 

261,300 

 

- 

 

กลุมงานแนะ

แนวศึกษาตอ 

โครงการ 3 โครงการราชภัฏรอยเอ็ดเปดโลก

วิชาการ “เปดโลกการศึกษา กาวสูประชาคม

อาเซียน” 

 

2 

 

3 

 

3.4 

 

1-4 

 

รอยละความพึงพอใจ 

 

3.51 

 

 

166,095 

 

- 

 

กลุมงานแนะ

แนวศึกษาตอ 

รวมสรุปโครงการ 427,395 64,400  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3. พัฒนาและสงเสรมิการบรหิารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศนและเอกลกัษณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

งบประมาณ 39,940 บาท (สามหมื่นเกาพันเการอยสีส่ิบบาทถวน) 

 
 

 

โครงการ 

สอดคลองกับ

นโยบาย

มหาวิทยาลัย 

(2556-

2560) 

ระบุขอ 

 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

 

สอดคลอง 

กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

(2556-2560) 

 

 

แผนการ

ดําเนินงาน 

(ระบุไตรมาส) 

 

 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 

 

เปาหมาย 

งบประมาณ  

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

 

แผนดนิ 

 

รายได 

โครงการ 1  โครงการรายงาน ตดิตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน สํานัก 

 

2 

 

6 

 

6.2 

 

1-4 

ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพ 

ระดับ 4 23,300 - กลุมงาน

อํานวยการ 

โครงการ 2 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา

ศักยภาพอาจารยและบุคลากร สํานักวิชาการ

และประมวลผล ประจําปการศึกษา 2557 

 

2 

 

6 

 

6.3 

 

1-4 

 

รอยละความพึงพอใจ 

3.51 - 16,640 กลุมงาน

ประมวลผล

การศึกษา 

รวมสรุปโครงการ 23,300 16,640  

รวมสรุปทุกโครงการ 541,055 238,540  

รวมสรุปงบประมาณโครงการทั้งสิน้ 779,595  
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินโครงการตามแผนปฏบิตัิราชการ สํานกัวิชาการและประมวลผล 
 

โครงการ 

วัน/เดือน/ป ดําเนินโครงการ  

หมายเหตุ ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 ม.ีค.56 เม.ษ.56 พ.ค.56 ม.ิย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 
 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา

รายละเอียด มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 

             

2.โครงการจัดทําคูมือการใหบริการระบบสารสนเทศ

นักศึกษา 

             

3. โครงการจัดทําคูมือนักศึกษา              

4.  โครงการพัฒนาหนวยงาน สํานักวิชาการและ

ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

             

5. โครงการประชาสัมพันธและแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปการศึกษา 2557 

             

6. โครงการราชภัฏรอยเอ็ดเปดโลกวิชาการ “เปดโลก

การศึกษา กาวสูประชาคมอาเซียน” 

             

7. โครงการรายงาน ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน สํานัก 

             

8.โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและ

บุคลากร สํานักวิชาการและประมวลผล ประจําป

การศึกษา 2557 
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ผูจัดทํา 

 

สํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ท่ี   ๑๐๒๑  / ๒๕๕๕ 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักวิชาการและประมวลผล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
……………………………………………………… 

 
ดวยสํานักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดจัดการประชุมปฏิบัติการ 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนา  
สํานักวิชาการและประมวลผลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
สํานักวิชาการและประมวลผลจึงไดแตต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ของสํานักวิชาการและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังน้ี 
 

  ๑. ดร.เกรียงศักด์ิ    ศรีสมบัติ  ประธานกรรมการ 
  ๒. ดร.ปริ่มมาลา   ขําคมเขตต  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสุภาวดี   ศรีลัย   กรรมการ 
   ๔. นางสาวรัชนี   ประเสริฐสังข  กรรมการ 
  ๕. นางสาวจินตนา  โพธ์ิชัย    กรรมการ 
   ๖. นางเนาวะพา   อนารัตน  กรรมการ 
  ๗. นางสาวสุกัญญา   แพงโพนทอง  กรรมการ 
  ๘. นายประเสริฐ   สุทธิประภา  กรรมการ 
   ๙. นายนาครินทร  โพธ์ิชัย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางนวลละออง  กันแกว   กรรมการและผูชวยฯ 
 

หนาที ่ วางแผนการดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของสํานักวิชาการและประมวลผลใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
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 ใหผูไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความวิริยะ อุตสาหะ บังเกิดผลดีแก            
ทางราชการ  

 
  ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
    สั่ง ณ วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
       

 
 

(ดร.เกรียงศักด์ิ  ศรีสมบัติ) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


