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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 จัดทาขึ้นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บนพื้นฐานข้อมูลสาคัญที่นามาวิเคราะห์และประมวลผล
ประกอบด้วย
1. ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน ประวัติของมหาวิทยาลัย และสารสนเทศ
พื้นฐาน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้บริ หาร บุคลากรทั้งสายวิช าการและสาย
สนับสนุนวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน
3. กรอบการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด พ.ศ. 2561 - 2565 ตามแนวนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
4. นโยบายและแนวคิดของผู้บริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
5. ข้อมูลการทบทวนและวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อมทั้ง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
(SWOT)
6. ข้อมูล จากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –
2579 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574)แผนยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.2561 – 2564)
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560 - 2579

กรอบแผน
ระดับอุดมศึกษา
ระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2574)

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547

ปรัชญา พันธกิจ
ค่านิยม
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

สารสนเทศพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(พ.ศ. 2561 - 2565)

ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
(SWOT)
มหาวิทยาลัย

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย

แผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 20 ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
พ.ศ.2561-2564

แผนพัฒนาจังหวัด
ร้อยเอ็ด พ.ศ.25612564

แนวทางการพัฒนา
ความคิดเห็นของ
ประชาคมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและ
ภายนอก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
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1.2 กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
มีขั้นตอนดังนี้
1. การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 มีการระดมความคิดเห็ นจากประชาคมทั้งภายใน
และภายนอก รวมทั้งสารวจความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคคลกรสายสนับสนุน ทั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
2. การพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ฯ และแนวทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยผู้บริหารทุกระดับ จาก
การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งการน าแผนกลยุ ท ธ์ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด สู่ ก ารปฏิ บั ติ
ในระหว่ า งวั น ที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิ ถุ น ายน 2560 ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ระดั บ ประกอบด้ ว ย
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะ ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกัน
พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ฯและกาหนดแนวทางการกาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์
3. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ฯ นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และประมวลผลจัดทาแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565
4. มหาวิทยาลัยจัดทาโครงการวิพากษ์แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2565 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ. ห้องประชุมกันเกรา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
5. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ฯ นาเสนอแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ 7 กันยายน 2560
6. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ฯ นาเสนอแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 21 กันยายน 2560 เพื่อพิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบ เพื่ อ น าไปใช้ ใ นกรอบแนวทางการบริ ห ารและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
ของมหาวิทยาลัยต่อไป
1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัย ทัศ น์ : ประเทศไทยมีค วามมั่น คง มั่ง คั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒ นาแล้ว ด้ว ยการพัฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นาไปสู่การพัฒนาคนไทยให้มีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒ นาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับ สูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สั งคม
มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(1) เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
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(3) การรั กษาความมั่น คงภายในและความสงบเรียบร้อ ยภายใน ตลอดจนการบริห ารจัด การ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวราบมากขึ้น
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒ นาภาคการผลิ ต และบริ การ เสริ ม สร้ า งฐานการผลิ ต เข้ม แข็ ง ยั่ ง ยืน และส่ งเสริ ม
เกษตรกรรายย่อย สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทย
เป็นคนดีคนเก่งมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้น
ในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสมการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้า
ในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่ง
ทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการ
การลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
สร้ างความมั่น คงของฐานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง ให้ความสาคัญ กับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ

6
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ
มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศ
ปราศจากคอร์รัปชั่นมีการกระจายอานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาค
และท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมต่อเนื่อ งจากแผนพัฒ นาฯฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่ม
การลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญ
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพโอกาสและข้อจากัดของพื้นที่รวมทั้ง ความต้องการของภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ประสานและพัฒนาความร่วมมือ
กันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงาน ตามข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลกระดับ
ภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค
1.5 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2564
วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด
“เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานแหล่งผลิต และสร้าง
มูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ ”
พันธกิจ
1. ส่ งเสริ มและพั ฒ นาการผลิ ต ข้าวหอมมะลิ เพื่อ สร้า งมูล ค่าเพิ่มด้ ว ยนวัตกรรม เพิ่ ม ศัก ยภาพ
การบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
2. พัฒนาให้ จังหวัดเป็ น ศูน ย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการบริการ สินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง วัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้ างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคมและส่งเสริมให้มี
การดาเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์รวม
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
2. สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต
และการลงทุน
ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน
และสังคม
สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ
และยั่งยืน
รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.6 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เน้ น การผลิ ตบัณฑิตที่มีคุณ ภาพเป็นเลิ ศ โดยกระบวนการจัดการเรีย น
การสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการ
2. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
3. สร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และประกอบการในการ
จัดการศึกษา
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาธิบาลสู่การ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5. ให้บ ริการทางวิช าการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนาแนวพระราชดาริทานุบารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

8
ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
1. การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความ
ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬา
การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
2. การผลิตและพัฒนาครู
เป้าหมาย
1. ผลิตครูระบบปิด/เปิด
2. การพัฒนาศักยภาพครู
3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ์
- ผลิ ต ครู ที่ ได้ ม าตรฐานวิ ช าชี พ และมี จิต วิ ญญาณความเป็ นครู แ ละสอดคล้ องกั บความ
ต้องการของท้องถิ่น
- พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
- สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
1. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. พัฒนาอาจารย์
3. คุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- พัฒนาคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรู้
- พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
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4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย
1. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
2. ระบบฐานข้อมูล
3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
4. พัฒนาเครือข่าย
5. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
- ร่วมกาหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม
- จัดหา พัฒนา แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา
- สร้างเครือข่ายประชารัฐในการทางานตามพันธกิจ
- จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 2
ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
(SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและอุ ป สรรค ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอก (SWOT
Analysis) เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย จากบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ประชุ ม บุ ค ลากรของทุ ก ภาคส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ (Key Issues) โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT และเวียน
กลุ่มทาการวิเคราะห์แต่ละด้านจนครบทุกด้าน ดังนี้
1.1 ปัจ จัย ภาย โดยการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อ มภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model
Analysis ได้แก่
1.1.1 S1: Strategy (ยุทธศาสตร์ขององค์กร)
1.1.2 S2: Structure (โครงสร้างองค์กร)
1.1.3 S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน)
1.1.4 S4: Staff (บุคลากร)
1.1.5 S5: Skill (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ)
1.1.6 S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร)
1.1.7 S7: Shared values (ค่านิยมร่วม)
1.2 ปัจจัยภายนอก โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ตามกรอบแนวคิด C-PESTLE
Model Analysis ได้แก่
1.2.1 C: Customer (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
1.2.2 P :Politics (นโยบาย/การเมือง)
1.2.3 E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด)
1.2.4 S: Society (สังคม/วัฒนธรรม)
1.2.5 T: Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม)
1.2.6 L: Legal (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ)
1.2.7 E: Environment (สภาพแวดล้อมองค์กร)
และนาข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยง การจัดลาดับความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายใน ผลการวิเคราะห์ SWOT ของปีที่ผ่านมา
มาเป็นประเด็นสาคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
2. นาแต่ละประเด็นมาวิเคราะห์ จัดลาดับเพื่อนาไปสู่การระดมสมองในแต่ละกลุ่มและในแต่ละประเด็น
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3. บุคลากรทุกภาคส่วน วิเคราะห์ให้คะแนนถ่วงน้าหนัก ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อนาผล
มาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis) เพื่อนาผลไปวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
ดังสรุปผลตารางต่อไปนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ประเด็น ที่นามาวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model Analysis ได้แ ก่
ยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategy) โครงสร้างองค์กร (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) บุคลากร
(Staff) ทักษะความรู้ ความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร (Style) ค่านิยมร่วม
(Shared Values) และอื่น ๆ ดังตารางที่ 1 ซึ่งมีรายระเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 7s Model Analysis
ปัจจัยภายใน

คะแนน (%)

ค่าคะแนน

S(+)

W(-)

S(+)

W(-)

S1: Strategy (ยุทธศาสตร์ขององค์กร)

71.81

28.19

+2.89

-1.09

S2: Structure (โครงสร้างองค์กร)

83.91

16.09

+3.17

-0.61

S3: System (ระบบการปฏิบตั ิงาน)

68.33

31.67

+2.54

-1.18

S4: Staff (บุคลากร)

63.57

36.43

+2.34

-1.34

S5: Skill (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ)
S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร)
S7: Shared values (ค่านิยมร่วม)
สรุปปัจจัยภายใน
เฉลี่ยปัจจัยภายใน

91.78
81.38
88.97

8.22
18.62
11.03

+3.57
+3.16
+3.40
+3.01

-0.32
-0.72
-0.42
-0.81
+ 2.20

จากตารางที่ 1 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 7S Model Analysis ปัจจัยภายในที่
เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่า ปัจจัยภายในที่เป็น จุดแข็ง (+2.20) เป็น
ตาแหน่งที่บ่งบอกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีปัจจัยภายในที่มีความเข็มแข็งเช่ น มีแหล่งเรียนรู้และ
ทรัพยากรที่เพียงพอ มีกลยุทธ์ที่ใช้เป็นกลยุทธ์เจริญเติบโต แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าคะแนนของจุดแข็งและ
จุดอ่อนพบว่ามีค่าคะแนนที่แตกต่างกันมาก คือ +3.01 และ -0.81 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีปัจจัยภายในที่เข้มแข็ง
และอาจจะมีจุดอ่อนภายในมหาวิทยาลัยเอง เช่น ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร และด้านรูปแบบการ
บริหารจัดการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงจาเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะทาให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากขึ้นอันจะนาไปสู่สถานภาพที่เอื้อและสถานภาพที่เป็นจุดแข็งต่อไป
S1: Strategy (ยุทธศาสตร์ขององค์กร) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง
คิดเป็นร้อยละ 71.81จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 28.19แบ่งตามประเด็นที่นามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ตามกรอบแนวคิด 7s Model Analysisและได้สรุปภาพรวม ดังแสดงในภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน S1 ตามปัจจัยยุทธศาสตร์ขององค์กร
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1. ยุทธศาสตร์ด้ านการผลิตบัณฑิต พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่ คือประเด็นที่เป็น
จุ ด แข็ ง ประเด็ น ที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง ที่ ต อบมากที่ สุ ด คื อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต ร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.55 และประเด็ น ที่ เ ป็ น จุ ด อ่ อ นคื อ ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร
ภาษาต่างประเทศของบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 67.66
2. ยุทธศาสตร์ด้ านการวิจัย พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่ คือประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบมากที่สุดคือ การนาผลการวิจัยมาใช้ในการจั ดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ
58.25 และประเด็นที่เป็นจุดแข็งคือ การเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอก คิดเป็นร้อยละ 56.60
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ คือประเด็นที่เป็น
จุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ ความรู้ความสามารถของบุคลากรต่อการบูรณาการความรู้
เพื่อให้การบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 79.07 และประเด็นที่เป็นจุดอ่อน คือ ไม่มีแผนบริการวิชาการและ
การกาหนดพื้นที่ในการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 69.61
4. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ คื อ ประเด็นที่เป็น
จุดแข็ง ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุด คือ โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 93.18
5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
คือประเด็นที่เป็นจุดแข็ง ประเด็ นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ ความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน มีโครงการบริการวิชาการ มีหลักสูตรด้าน
การผลิตครูและบุลากรทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับต่อผู้ใช้บริการและโรงเรียนเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 93.27
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ คือประเด็นที่เป็นจุด
แข็ง ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ ระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 72.73
และประเด็น ที่เป็ น จุ ดอ่อนคือ ระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริห ารและตั ดสิ นใจครอบคลุ มทุกพันธกิจ
คิดเป็นร้อยละ 52.68

ยุทธศาสตร์ ขององค์ กร

จุดแข็ง
5.00

3.43

3.00

3.70
1.77

3.72

2.44
2.26

1.00
-1.00
-0.56
-3.00

-1.88

-1.33

-1.02

-0.28
-1.48

-5.00
จุดอ่ อน

S-1.1

S-1.2

S-1.3

S-1.4

S-1.5

S-1.6

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน S1 ตามปัจจัยยุทธศาสตร์ขององค์กร
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S2: Structure (โครงสร้างองค์กร) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง คิดเป็น
ร้ อยละ 83.91 จุ ดอ่ อ น คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 16.09 ประเด็ นที่ เ ป็ นจุ ดแข็ งที่ ต อบมากที่ สุ ดคื อ โครงสร้ า งของ
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่
ตอบมากที่สุดคือ งบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารและจัดหาครุภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบกับความเติบโตขององค์กร
S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง คิดเป็น
ร้อยละ 68.33 จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 31.67 ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ ระบบในการทางานและ
ความสอดคล้องต่อเนื่องทั้งมหาวิทยาลั ย และประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบมากที่สุ ดคือ ระบบสารสนเทศ
Intranet เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน
S4: Staff (บุคลากร) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 63.57
จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 36.43 ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ วัยวุฒิและความพร้อมของบุคลากร
และประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบมากที่สุดคือ สัดส่วนของอาจารย์และบุคลากรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
S5: Skill (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง
คิดเป็นร้อยละ 91.78 จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 8.22 ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่ สุดคือ อาจารย์ประจา
หลักสูตรมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานประเมินหลักสูตร และประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบมากที่สุดคือ ทักษะ
ในการสื่อสาร
S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่
เห็นว่าเป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 81.38 จุดอ่ อน คิดเป็นร้อยละ 18.62 ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุด
คือ การอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวกับการบริหารจัดการองค์กร และประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบมากที่สุด
คือ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
S7: Shared values (ค่านิยมร่วม) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง คิดเป็น
ร้อยละ 88.97 จุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 11.03 ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ อัตลักษณ์ (ความอ่อมน้อม
ถ่อมตน) และประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบมากที่สุดคือ กิจกรรมที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร
รายละเอียดเพิ่มเติมดังแสดงในภาพที่ 3 ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน 7S Model Analysis
จุดแข็ง
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7S Model Analysis
2.89

-1.09

3.17

-0.61

3.57
2.54

3.16

3.40

2.34

-0.32
-1.18

-1.34
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S2:
S3:
Strategy Structure System

S4: Staff

-0.72

S5: Skill S6: Style

-0.42

S7:
Shared
values

ภาพที่ 3 ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน 7S Model Analysis
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ประเด็นที่นามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามกรอบแนวคิด C-PESTLE Model Analysis
ได้แก่ Customer (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)นโยบาย/การเมือง (Polities) ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด (Economics)
สังคม/วัฒนธรรม (Society) Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม) Legal (กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ) Environment (สภาพแวดล้อมองค์กร) และอื่น ๆ ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก C-PESTLE Model
ปัจจัยภายนอก
C: Customer (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
P :Politics (นโยบาย/การเมือง)
E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด)
S: Society (สังคม/วัฒนธรรม)
T: Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม)
L: Legal (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ)
E: Environment (สภาพแวดล้อมองค์กร)
สรุปปัจจัยภายนอก
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก

คะแนน (%)

ค่าคะแนน

O(+)

T(-)

O(+)

T(-)

59.89
78.43
53.75
89.08
91.34
76.67
73.13

40.11
21.57
46.25
10.92
8.66
23.33
26.87

+2.33
+3.15
+2.13
+3.50
+3.65
+2.99
+2.98
+2.96

-1.56
-0.87
-1.83
-0.45
-0.35
-0.91
-1.09
-1.01
+ 1.95

จากตารางที่ 2 ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก C-PESTLE Model ปัจจัยภายนอกที่
เป็นโอกาสและอุปสรรค และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่า ปัจจัยภายนอกมี โอกาส (+1.95) ซึ่งเอื้อ
ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าคะแนนของโอกาสและอุปสรรค
พบว่ามีค่าคะแนนที่แตกต่างกันมาก คือ +2.96 และ -1.01 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีโอกาสจากปัจจัยภายนอกพร้อม
ให้การสนับสนุน และอาจจะมีอุปสรรคจากภายนอกเป็นปัญหาได้ในอนาคต เช่น ด้านนโยบาย/การเมือง ด้าน
สภาพแวดล้อม และด้านสภาพสังคม ความเชื่อ และวัฒนธรรม
C: Customer (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็ นโอกาส คิดเป็น
ร้อยละ 59.89 อุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 40.11 ประเด็นที่เป็น โอกาสที่ตอบมากที่สุดคือ ความเชื่อมั่นทางด้าน
วิชาการ และประเด็นที่เป็นอุปสรรคที่ตอบมากที่สุดคือ จานวนนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมลดลง
P: Politics (นโยบาย/การเมือง) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น โอกาสคิดเป็นร้อย
ละ 78.43 อุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 21.57 ประเด็นที่เป็น โอกาสที่ตอบมากที่สุดคือ นโยบายของรัฐเปิดโอกาส
ให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทการบูรณาการงาน/โครงการกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภายนอก ท้องถิ่นชุมชน
และประเด็นที่เป็น อุปสรรคที่ตอบมากที่สุดคือ นโยบายของรัฐบาลที่ ส่งเสริมเข้าเรียนในระดับอาชีว ศึกษา
มากกว่าระดับอุดมศึกษา
E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นโอกาส
คิดเป็ น ร้อยละ 53.75 อุป สรรค คิดเป็ น ร้อยละ 46.25 ประเด็นที่เป็น โอกาสที่ตอบมากที่สุ ดคือ นโยบาย
ร้อยเอ็ด 4.101 ด้านการส่งเสริมการเกษตร และประเด็นที่เป็น อุปสรรคที่ตอบมากที่สุดคือ รายได้ของรัฐบาล
ลดลงส่งผลต่อการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
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S: Society (สังคม/วัฒนธรรม) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น โอกาส คิดเป็นร้อย
ละ 89.08 อุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 10.92 ประเด็นที่เป็น โอกาสที่ตอบมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน
ชุมชนอยู่ใกล้ชิดและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน และประเด็นที่เป็น อุปสรรคที่ตอบมาก
ที่สุดคือ จานวนประชากรโดยรอบมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
โดยรอบมหาวิทยาลัย
T: Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่า
เป็นโอกาส คิดเป็นร้อยละ 91.34 อุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 8.66 ประเด็นที่เป็น โอกาสที่ตอบทั้งหมดคือการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี IOT มีส่วนผลักดัน/พัฒนานักศึกษา ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
L: Legal (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น โอกาสคิด
เป็นร้อยละ 76.67 อุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 23.33 ประเด็นที่เป็นโอกาสที่ตอบมากที่สุดคือ กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับโดยภาพรวม และประเด็นที่เป็นอุปสรรคที่ตอบมากที่สุดคือ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างที่ออกโดยภาครัฐ
E: Environment (สภาพแวดล้อมองค์กร) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น โอกาส
คิดเป็นร้อยละ 73.13 อุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 26.87 ประเด็นที่เป็นโอกาสที่ตอบมากที่สุดคือ บรรยากาศการ
เรี ย นรู้ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน และประเด็ น ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคที่ ต อบมากที่ สุ ด คื อ คู่ แ ข่ ง ใน
ระดับอุดมศึกษา/อาชีวะศึกษา เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้นและรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ รายละเอียดเพิ่มเติมดังแสดงในภาพที่ 4 ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก C-PESTLE Model
C-PESTLE Model Analysis

จุดแข็ง
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C: Customer

P: Politics
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S: Society T: Technology

L: Legal

E:
Environment

ภาพที่ 4 ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก C-PESTLE Model
สรุปได้ว่า สถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นดาวรุ่ง (The Star) ดังนั้น จึงมีสภาพ
ความโน้มเอียงไปในทางตาแหน่ง SO (มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งและโอกาสดี) กลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยจึงควรเป็นไปในลักษณะเชิงรุก มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อให้ทราบสถานภาพของมหาวิทยาลัยที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม ชี้ให้เห็นทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาจึงนาผลของการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ภายในลักษณะของกราฟได้ ดังแสดงในภาพที่ 5
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ผลการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Situation Analysis)

รูปที่ 5 กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Situation Analysis)
จากกราฟ จะเห็นได้ว่า การพัฒนามหาวิทยาลัย ที่เป็นเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก และ
ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน โดยเฉพาะด้านทักษะความรู้ของบุคลากร ด้านกลยุทธ์ และด้านโครงสร้าง
องค์กรควรนาไปวางแผน โดยเฉพาะโอกาสด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างวิสัยทัศน์และนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป
จากการวิเคราะห์ SWOT ได้สั งเคราะห์ ป ระเด็นกลยุท ธ์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น โดยสามารถ
พิจารณา ในรายประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้านได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2561 – 2565
จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นเชิงรุก จึงนาข้อมูลมาวางแผนโดยมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้ง 4 ระดับ
คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อ
กาหนด วิสั ยทัศน์ พันธกิจ เปู าประสงค์ เปูาหมาย นโยบาย มาตรการ ค่ านิยมองค์กร กลยุทธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อนาไปสู่การทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง แผนบริหารงบประมาณและนาไปสู่การปฏิบัติ
ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1.1 ความเป็นมาของนโยบายสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ใน
มาตรา 18 (1) ไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ดั ง นั้ น สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด จึ ง ได้ ก าหนดนโยบายที่ ส อดคล้ อ งกั บ อ านาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่ าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพื่อทบทวน
นโยบายสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบด้ วยบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนโยบาย 10 ข้อ ดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา
7. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย
1.2 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1.ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
1.1 การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพ ให้ มี ค วามรู้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต ส านึ ก จิต อาสา รั ก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสภาพแวดล้ อ ม
จิตสาธารณะในการช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและ
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วิชาชีพ ส่งเสริมทักษะด้านภาษา ทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งเน้นการสร้างผลงาน
การจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ อย่างน้อยปีละ 1 รางวัล
1.2 การพัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
ประเทศชาติ แ ละสากลเพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประชาคมอาเซี ย นและเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและ
ภาษาไทย เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจบการศึกษาได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด อย่างน้อยร้อยละ 80 และบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีผลการประเมินความ พึงพอใจ
ของนายจ้างอย่างน้อยร้อยละ 80
1.3 ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาสากล และส่งเสริมการพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนสายทักษะวิชาชีวิต และสายทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการเรียนทักษะ
วิชาการ
1.4 พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
1.5 จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience based) เพื่อให้
นักศึกษารู้จักคิดเป็น ทาเป็น มีวิจารณญาณ
1.6 ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะต้องมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 100 คน
2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
2.1 มีระบบการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอานาจในการบริหารและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.2 การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี คุ ณวุ ฒิ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ความเชี่ ย วชาญในแต่ ล ะสาขาและ
มีตาแหน่งงานที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
2.3 มีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจการบริหารงานบุคคล เช่น มีระบบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งงาน การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และการ
ให้รางวัลอย่างโปร่งใส ตลอดจนการให้สวัสดิการบ้านพัก ตามความจาเป็น ค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
2.4 การพัฒนาระบบบริหารงานด้วยสารสนเทศ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก รวดเร็วใน
การปฏิบัติงานและข้อมูลสามารถนามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย
2.6 การระดมทรั พ ยากรและบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ในการจั ด หารายได้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองพัฒนาระบบวิสาหกิจมหาวิทยาลัย
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดหารายได้ และการระดมทุนของมหาวิทยาลัย
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3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
3.2 การนาผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนาไปต่อยอดในการพัฒนาอาชีพ
และภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.3 การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ โดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
3.4 สื บ สาน โครงการตามศาสตร์พ ระราชา น้อมน าปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มุ่ งเน้นให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
3.5 จั ดหลั กสู ตรการศึ กษา การฝึ ก อบรมวิจั ยเบื้อ งต้น ด้า นการบริ ห ารและบัญชี ครัว เรือ นและ
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข อง ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน
4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
4.1 จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ และนักศึกษาดาเนินการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาท้องถิ่น
4.2 โครงการวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น โครงการ
ตามศาสตร์พระราชา ตลอดจนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้
4.3 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความสามารถในการทาวิจัยเพิ่มขึ้น
โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4.4 สนับสนุนให้มีการทางานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ อาเซียน ระดับชาติและนานาชาติ
สนับสนุนการทาวิจัยเชิงพาณิชย์,การทาวิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน
4.5 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 กาหนดให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
5.2 สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
5.3 สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝัง และสร้างจิตสานึก
ในความเป็นไทย ทานุบารุงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยค้นหา ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์ และเผยแพร่ ไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
5.4 มีการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันทากิจกรรมทางพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่นๆ ที่บุคลากร นักศึกษานับถือตลอดจนส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการสอน
การทาสมาธิให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่นักศึกษาและบุคลากร ให้สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ

20
6. ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา
6.1 ผลิตครูและวิชาชีพอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึกและจิตวิญญาณของความเป็นครู และวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
6.2 จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอื่นเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และเป็น
ศูนย์กลางด้านวิชาการของหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรอื่นแก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้ามา
ศึกษาค้นคว้า
6.3 พัฒ นาโรงเรี ย นสาธิต ของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ให้ เป็ นแหล่ งเรียนรู้ วิ จัย และเป็ น
แหล่งฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ภายในปี 2562
จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตร English Program
7. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
7.1 การพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
7.2 การพัฒ นาภู มิทัศ น์ แ ละสภาพแวดล้ อมให้ ร่ มรื่ น น่ าอยู่ น่า เรีย น มี บรรยากาศทางวิช าการ
สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่น และ
ปลอดภัย และในปี 2564 ให้ได้รับรางวัล Green University
7.3 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน
และท้องถิ่น โดยดาเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร
9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ในระดับดีมาก
9.2 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพในทุกระดับ
10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย
จั ดให้ มีธ รรมนู ญมหาวิท ยาลั ยภายในปี พ.ศ. 2562 และจั ดทาแผนแม่บ ท 20 ปี มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
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3.2 นโยบายและแนวคิดของคณะผู้บริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ใช้แนวคิด 4Ps Innovation และ LERT 4.0 Model
เพื่อนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

ภาพที่ 7 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร

4Ps Innovation ประกอบด้วย
Paradigm Innovation : การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนทัศน์ใหม่อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการบริหาร
เชิงสร้างสรรค์ครอบคลุม 4 พันธกิจ
Position Innovation : เปูาหมายพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative
University) สอดคล้องกับ Thailand 4.0
Process Innovation : กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อนาไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ได้แก่
- จัดทาแผนวิชาการหลัก (Academic Master Plan) ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการการศึกษา
- พัฒนาระบบการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถ Globalized Education
- อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละแสวงหาพลั ง งานทางเลื อ กสร้ า งสภาพแวดล้ อ มพื้ น ที่ สี เ ขี ย วอย่ า ง
บูรณาการของมหาวิทยาลัยกับชุมชน
Product Innovation : เป็นผลผลิตที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดขึ้นได้แก่
- คุณภาพคณาจารย์และบุคลากร
- คุณภาพบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
- คุณภาพหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน
- คุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- คุณภาพสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน
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LERT 4.0 Model
เป็ น รู ป แบบที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั้ น น าใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริหารจัดการสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในระดับชาติ
L ประกอบด้วย
Leadership ภาวะผู้นาคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นผู้นา
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนาพากลุ่มของตนในการพัฒนางานที่ รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องดาเนินกิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
Loyalty ความจงรักภักดีคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้เกิดความรักความรู้สึก
เป็นเจ้าของ (Ownership) ในองค์กรร่วมกันยินดีที่จะร่วมแรงร่วมใจในการประสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
Law and Rule กฎหมายและกฏระเบียบการดาเนินงานและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต้องอยู่
ภายใต้หลักนิติธรรมถูกกฎหมายเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลั ยการออกกฎระเบียบ
ต่างๆต้องเป็นไปเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้อย่างมีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของคณาจารย์และ
บุคลากรส่วนใหญ่ตลอดจนนักศึกษาโดยรวม
E ประกอบด้วย
Equity ความเสมอภาคสาหรับคณาจารย์และบุคลากรในการดาเนินการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
เพื่อบรรจุอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งการลาศึกษา
ต่ อ การจั ด สรรทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ ต้ อ งยึ ด หลั ก ความเสมอภาคความยุ ติ ธ รรมผลการท างานตลอดจนขวั ญ
และกาลังใจของคณาจารย์และบุคลากรสาหรับนักศึกษาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในการ
รับบริการจากทางมหาวิทยาลัย
Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษาทุกคนได้น้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการทางานและการเรียนการสอนการบริหารงบประมาณต้องมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตลอดจนให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยผ่านการ
บริ ห ารเชิง รุ กเพื่อเพิ่ มจ านวนนั ก ศึกษาการบริห ารสิ น ทรัพย์ของมหาวิทยาลั ยการให้ บริ การวิช าการการวิจั ย
การนาเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
Effectiveness ประสิทธิผลโดยนาหลักการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public
Sector Management Quality Award, PMQA) มาใช้ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ การนาองค์กรการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลการจัดการกระบวนการ
และผลลัพธ์การดาเนินการ
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R ประกอบด้วย
Respect การเคารพนับถือส่งเสริมให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพนับถือ
ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยการไหว้เมื่อพบปะกันและมีน้าใจช่วยเหลือกันตามสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของภารกิจมหาวิทยาลัยและเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเป็นไทยให้มีการสืบทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไปอย่างยั่งยืน
Responsibility ความรับผิดชอบปลูกฝังให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาโดยรวม
และทาให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
Re-forming Welfare ปรับปรุงระบบสวัสดิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนสวัสดิการสาหรับคณาจารย์
และบุคลากรให้มีก ารพัฒนาระบบการบริ หารจัดการเพื่อให้กองทุนมีความมั่นคงตอบสนองและสอดคล้องกับ
ความต้องการของคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนเพิ่มสวัสดิการบ้านพักเพื่อลดรายจ่ายของผู้มีเงินเดือนน้อย
T ประกอบด้วย
Transparency ความโปร่งใสการบริหารจัดการในทุกระดับต้องโปร่งใสสามารถชี้แจงและตรวจสอบได้
ให้ มีการรั บทราบผลการดาเนิ น งานขั้น ตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆที่หน่ว ยงานจะดาเนินการการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณาจารย์และบุคลากรโดยจัดประชุมสมัยสามัญภาคเรียนละ 2 ครั้ง
Technical Skills ทักษะทางเทคนิคส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
(Individual Development Plan) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละบุคคลส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญการวัดประเมินผล
การจัดทาผลงานทางวิชาการการจัดทาผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งสายสนับสนุนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอทุนการจัดทางานวิจัยให้สาเร็จการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการจัดอบรม
ด้ า นการสื่ อ สารและเทคโนโลยี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ นาไปสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รสหกิ จ ศึ ก ษา
(Work Integrated Learning. WIL)
Teamwork การทางานเป็น ทีมส่ งเสริมให้ คณาจารย์และบุคลากรได้มีส่ วนร่ว มในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยการทางานเป็นทีมตามความสนใจและความถนัดโดยมีการกาหนดวัตถุประส งค์
ของทีมที่ชัดเจนมีเปูาหมายร่วมกันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น หน่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย หลายหน่ ว ยงานยั ง มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ไม่ เ พี ย งพอ
จาเป็นต้องอาศัยคณาจารย์ที่มีความสนใจมาช่วยงานให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงความเสียสละ
ความทุ่มเทของคณาจารย์และบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้งานสาเร็จได้ตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์
ที่ได้กาหนดไว้
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3.3 ปรั ชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ อัตลั กษณ์ ของบัณฑิต เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ค่านิยมองค์กร พันธกิ จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปรัชญา
แหล่งความรู้ตลอดชีวิต
Source of Knowledge for a Lifetime
ยาวชีว ภูมิปญฺญา ฐาน
ปณิธาน
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ ร้ อ ยเอ็ดมุ่ งเน้น การกระจายโอกาสทางการศึก ษาเสริ มสร้า งความเข้ มแข็ง และ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธ รรมชาติและ
สภาพแวดล้อม
วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม
นิยามวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นที่พึ่งของชุมชน เป็นแหล่ง
องค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมด้านการบริห ารอย่างมีส่ ว นร่ว ม พัฒ นามหาวิทยาลัยให้ สอดคล้องกับ
Thailand 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมสารสนเทศเพื่อการบริหารและการศึกษา จัดทาแผนวิชาการในการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสภาพแวดล้ อ ม คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต คุ ณ ภาพอาจารย์ แ ละบุ ค ล ากร
สายสนับสนุนเป็นที่ยอมรับ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์หลัก (Primary Goal)
1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้จากฐานงานวิจัย
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสารสนเทศที่ จัดการเรียนการสอน เผยแพร่ความรู้ และการบริการวิชาการ
ในอันดับต้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเกณฑ์ของสถาบันระดับสากล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก
1. กลุ่มเปูาหมายในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการ
ส่ งเสริ มรายได้ จ ากงานวิจั ย เป็ น ฐาน ท าให้ ก ลุ่ ม เปู าหมายสามารถสร้ างรายได้สู งขึ้น ร้อ ยละ 20 ตามตัว ชี้วั ด
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด กชช. 2 ค. เช่น การมีงานทา การเรียนรู้โดยชุมชน การได้รับการศึกษา
2. โครงการด้านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมมีผลการประเมินคุณภาพ ไม่ต่ากว่าระดับดีมากร้อยละ 90
3. มีระบบสารสนเทศที่ติดอันดับการแพร่องค์ความรู้ โดยติดอันดับจากสถาบันจัดอันดับในระดับสากล
1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
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อัตลักษณ์บัณฑิต
กล้าคิด จิตอาสา
นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต
กล้าคิด
การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร และแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีภาวะผู้นา
จิตอาสา
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสภาพแวดล้อม
ตัวชี้วัดอัตลักษณ์บัณฑิต
กล้าคิด
- มีโครงการที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมในด้านความคิด
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
- มีความเป็นผู้นาสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์
จิตอาสา
- กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม
- มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น/สังคม/สภาพแวดล้อม
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม และ
พัฒนาท้องถิ่น
ค่านิยมองค์กร
R : Responsibility
E : Experience
R : Respect
U : Unity

“RERU”
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ประสบการณ์ที่ดีจะนาไปสู่ความสาเร็จ ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร
มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน

พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1. ผลิตบั ณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมสานึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. ใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น ฐานในการแสวงหาความจริ ง เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการบนพื้ น ฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
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3. ท านุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรมไทยและวัฒ นธรรมท้อ งถิ่น เสริม สร้างความรู้ความเข้า ใจในคุณค่ า
ทางวัฒนธรรมของชาติ
4. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม สามารถแข่งขัน ได้ในกลุ่ มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลื อเกื้อกูลกัน ระหว่างมหาวิทยาลั ยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. น้อมนาส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทางานและการดาเนินชีวิต
7. เสริ มสร้ างความเข้ ม แข็ งของวิ ช าชีพ ครู ผลิ ต และพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาให้ มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
8. ศึก ษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยี พื้น บ้ า นและเทคโนโลยีส มั ย ใหม่ ให้ เ หมาะกั บ
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก และด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน
จากที่ได้สังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
ปรัชญา : แหล่งความรู้ตลอดชีวิต
Source of Knowledge for a Lifetime
ยาวชีว ภูมิปญฺญา ฐาน
ปณิธาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วย
นวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม
อัตลักษณ์ลักษณ์ของบัณฑิต : กล้าคิด จิตอาสา
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นใน นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อม

พันธกิจที่ 1
ผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้
มีคุณธรรม
และจริยธรรม
จิตอาสา

พันธกิจที่ 2
ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในการแสวงหาความ
จริงเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ

พันธกิจที่ 3
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

พันธกิจที่ 4
บริการวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้นา
ชุมชน ผู้นาศาสนา
และนักการเมือง
ท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5
พัฒนาศักยภาพ
มหาวิทยาลัยให้
สามารถเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

พันธกิจที่ 6
น้อมนาส่งเสริมและ
สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

พันธกิจที่ 7
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครู
ผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา

พันธกิจที่ 8
ศึกษาและแสวงหา
แนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะกับการดารง
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพของปวงชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาท้องถิ่น

ผลิตและพัฒนาครู

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

พัฒนาระบบบริหารการจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารการจัดการ

ท้องถิ่น
- เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการ
ของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- สนับสนุนงานวิจัยที่นาศาสตร์ของ
พระราชามาเป็นแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ
- จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพือ่ เป็น
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสาน
- จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
นวัตกรรม
- ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
นาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วย
นวัตกรรม
- จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและทันสมัยด้วย
นวัตกรรม

ท้องถิ่น
- พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียน
ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ให้มี ส่วนร่วมใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น
นวัตกรรม
- แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบ ใน
การสอนและการผลิตนวัตกรรม (ครู
ของครู) ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
- วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ รูปแบบการ
ผลิตครูและบุคลลากรทางการศึกษา ด้วย
นวัตกรรม
พันธกิจ
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตร์ให้
ได้รับการรับรองจากคุรุสภา สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบาย
การผลิตครูของประเทศ
- พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการผลิต
บัณฑิตครูที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ท้องถิ่น
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงมีจิตอาสา ความมีคุณธรรม
จริยธรรม
นวัตกรรม
- ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการ ด้วย
นวัตกรรม
- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
งานวิจัยให้มปี ระสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม
พันธกิจ
- เพิ่มระดับความสามารถทางด้านภาษา
อังกฤษเฉลี่ยของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ท้องถิ่น
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่น
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
นวัตกรรม
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
- ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์ การจด
สิทธิบัตรที่จะนาไปสู่รายได้ของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศทีม่ ี
ประสิทธิภาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม
- ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคคลากรให้เข้าถึง
ระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพืน้ ที่
และอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม
- พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศทางด้าน
หลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
โครงการพระราชดาริที่นกั ศึกษา บุคลากรและผู้ที่
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม
- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ และการพัฒนานวัตกรรม
พันธกิจ
- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงิน
การคลัง พัสดุและการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- พัฒนาระบบการกากับ ดูแล และตรวจสอบ
- พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและจัดการความเสี่ยง
- มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย
- จัดสวัสดิการเพือ่ ยก ระดับคุณภาพชีวติ ของบุคลากร
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ
- ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝึกอบรมของ
บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ
- จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
- ดาเนินธุรกิจเพือ่ หารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

- พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ได้รับผลการประเมินในระดับ
ดีมาก
- พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา
- พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีตาแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิสูงขึ้น
- พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 528
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม
ท้องถิ่น
- มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบ ลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง
นวัตกรรม

- พัฒนานวัตกรรม เพือ่ พัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม
- นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน จิต
อาสา อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย
พันธกิจ
- อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
- พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม
- ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการเข้าสู่
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
(UI Green Metric World University
Ranking)

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งการ บูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และ
การผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล นาองค์ความรู้ที่มีความหลากหลาย
ทางวิชาการไปพัฒนาชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการประสานความร่วมมือ
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน พัฒนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านสินค้าและบริการ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพที่ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของเป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
4. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

ตารางที่ 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
พัฒนาท้องถิ่น
1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
1. เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้
2. จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอน
ความสามารถตามมาตรฐาน
การประเมินที่หลากหลายและทันสมัย
เพื่อตอบสนองความต้องการ
3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น
บัณฑิตที่พึงประสงค์และกิจกรรมกีฬาส่งเสริม
สุขภาพกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรมและ
จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. สร้างและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการด้านการส่งเสริม 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
แก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1. สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ท้องถิ่นและของชาติ
ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการการเรียน
การสอนและพัฒนาท้องถิ่น
2. จัดกิจกรรมสื บสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
โดยบูรณาการการเรียน การสอนและพัฒนา
ท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งบูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์แบบสหวิทยาการ และมีการเชื่อมโยง
การพัฒนาครูประจาการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ภาพที่ 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู และความสอดคล้องของเป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
3. มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการผลิตพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ตารางที่ 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ผลิตและพัฒนาครู 1. บัณฑิตครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตร์
วิชาชีพของคุรุสภา
ให้ได้รับการรับรองจากคุรุสภา สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น และนโยบาย
การผลิตครูของประเทศ
2. พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการผลิต
บัณฑิตครูที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 1. แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบ ในการ
คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
สอนและการผลิตนวัตกรรม (ครูของครู) ให้
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียน
ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น
3. มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ รูปแบบการผลิตครู
ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทาง
และบุคลลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา
ศิษย์เก่าและบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาให้มีคุณวุฒิ
ที่สูงขึ้นและให้ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ

ภาพที่ 10 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและความสอดคล้องของเป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติและสากล
2. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. หลักสูตรได้รับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล
4. แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
5. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทีเหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และนามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถาบัน

ตารางที่ 12 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ยกระดับคุณภาพ
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
1. เพิ่มระดับความสามารถทางด้าน
การศึกษา
มาตรฐานชาติและสากล
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีจิตอาสา ความมีคุณธรรม
จริยธรรม
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการด้วย
นวัตกรรม
4. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
2. อาจารย์และบุคคลากรได้รับการ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
พัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิสูงขึ้น
3. หลักสูตรได้รับมาตรฐานคุณวุฒิ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
วิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาให้ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก
ระดับชาติและมาตรฐานสากล
4. แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและ พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุก
ต่อการจัดการศึกษา
หลักสูตร
5. สนับสนุนการวิจัยและงาน
1. สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนา
ทีเ่ หมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
สังคมและนามาซึ่งชื่อเสียงและ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถาบัน
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น และให้ความสาคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีใช้
หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับ LERT 4.0Model ปรับปรุง และพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัย เน้น การสร้างเครื อข่ายเพื่อการพัฒ นางานด้านต่าง ๆ เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น
พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร
ให้เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและความสอดคล้องเป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อให้การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพความสุจริต ยุติธรรมความรัก
ความสามัคคี
4. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและศักยภาพ
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบจัดการวิสาหกิจ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้

ตารางที่ 13 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
พัฒนาระบบบริหาร 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูล
จัดการ
และระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย

กลยุทธ์
1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม
2. ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคคลากร
ให้เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่าง
ครอบคลุมทุกพื้นที่และอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ทางด้านหลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย
งานบริการวิชาการ งานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และโครงการพระราชดาริที่
นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้วยนวัตกรรม
4. มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ และ
การพัฒนานวัตกรรม
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริการ
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการสร้าง
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
เครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มี
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการ
1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและ
การเงิน การคลัง พัสดุและการบริหารงาน
ประสิทธิภาพ มีความสุจริต
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ยุติธรรม มีความรักความสามัคคี 2. พัฒนาระบบการกากับ ดูแล และ ตรวจสอบ
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง
4. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 13 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
4. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมี
คุณภาพและศักยภาพ

5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
จัดการวิสาหกิจ และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้

กลยุทธ์
1. จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์
สโมสร ฯลฯ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝึก
อบรมของบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ
1. ดาเนินธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
2. จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิด
รายได้
3. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์
การจดสิทธิบัตรที่จะนาไปสู่ รายได้ของ
มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้
ให้ น้ อ ย เพื่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยค านึ ง ถึง ระยะเวลาในการใช้ ให้ ย าวนาน และก่ อ ให้ เ กิด ผลเสี ย หาย
ต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง โดยทาการพัฒนา
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้าง
สุขภาวะที่ดี เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่น และปลอดภัย และในปี 2564 ให้ได้รับ
รางวัล Green University บริการวิชาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยดาเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ภาพที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2. เพือ่ ให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยดาเนินการให้พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

ตารางที่ 14 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเป้าประสงค์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
อนุรักษ์ทรัพยากร
1. เพื่อให้สถาบันเป็นองค์กร
ธรรมชาติและ
แห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม

2. เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการ
วิชาการเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และ
ท้องถิ่นโดยดาเนินการให้พื้นที่
ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน
มีจิตอาสาในการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม

กลยุทธ์
1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม
3. มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
ลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง
1. พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการเข้าสู่
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green
Metric World University Ranking )

1. พัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน จิตอาสา
อนุรักษ์สภาพแวดล้อม

ส่วนที่ 4
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2561 – 2565
สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ไปสู่
ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ โดยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง
ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน
มีประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ ได้นาเทคนิควิธีการสมัยใหม่คือ “การบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ” เป็นการบูรณาการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบการงบประมาณ และระบบการวัดผลงาน
เข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเปูาหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
สามารถวัดผลได้อย่างเป็ นรูป ธรรม โดยจั ดทาผลตัวชี้วัดการดาเนินงานหลั ก และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
4.1 กระบวนการในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนการ คือ
1.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ การวิเคราะห์
หาจุ ดแข็ง(Strengths) และจุ ดอ่อน (Weaknesses) ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์การ
ด้านระบบองค์การ ด้านทักษะของบุคลากร ด้านคุณค่าร่วมในองค์การด้านรูปแบบการนาองค์การ ส่ว นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunities)
และปั จ จั ย ที่ เป็ น อุป สรรค (Threats) ต่อการบรรลุ วิสั ยทัศน์ขององค์กรใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ รับบริการ
ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี
1.2 การประเมินสถานภาพขององค์กร (Organization Positioning) โดยการนาผลการวิเคราะห์
สภาพภายนอก และภายในองค์กรด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุ ปสรรคมาประเมินสถานภาพขององค์กร
ต่อไป
1.3 การกาหนดหรื อทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรเพื่อกาหนดให้แน่ชัดว่าองค์กร
ดาเนินการในลักษณะใด มีวัตถุประสงค์องค์กรคืออะไร และเปูาหมายขององค์กรคือด้านใดบ้าง มีปรัชญาในการ
ดาเนินการเช่นใด
1.4 มีการจั ดทาแผนกลยุ ทธ์ที่สอดคล้ องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 –
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574)
แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
1.5 มีตัว ชี้วัด ของแผนกลยุ ทธ์ แผนปฏิบั ติการประจาปี และค่า เปูา หมายของแต่ ล ะตั ว ชี้วั ด
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
1.6 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
1.7 มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ค รบ 4 พั น ธกิ จ คื อ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.8 มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
1.9 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัว บ่ง ชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีล ะ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
1.10 มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
1.11 มี ก ารน าผลการพิ จ ารณา ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของสภาสถาบั น ไปปรั บ ปรุ ง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
2. การนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ คือ
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานและการกาหนดเปูาหมายขององค์กร
2.2 การวางแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการ โดยจะต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์และตัวชี้วัด
ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานและสามารถถ่ า ยทอดไปยั ง บุ ค ลากร
ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบันประกอบด้วย
1. ผู้บ ริหารและสภาสถาบันมีส่วนร่วมกันในการกาหนดนโยบายและจัดทาวิสั ยทัศน์พันธกิจ
แผนกลยุทธ์และนาสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจนโดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ
ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองค์กรเช่นการส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรมีโอกาสศึกษาเรียนรู้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลัก
ของสถาบันเช่นการพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทิศทาง การส่งเสริมการวิจัย
การบริการวิชาการและสังคมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต โดยค านึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ของการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณและให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลกับประโยชน์ที่จะได้รับ
2. ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน

3. ควรจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล ของสถาบั น ให้ ทั น สมั ย น ามาใช้ ใ นการติ ด ตามผลการบริ ห าร
สารสนเทศการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ
2 ครั้งและนาข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ
3. การควบคุมและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนการ คือ
3.1 การติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
3.2 การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทาให้ต้องมีการปรับ
แผนกลยุทธ์
4.2 การนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือสาหรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานสาหรับส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการจัดประชุม
วิพากษ์แผนปฏิบั ติราชการ ชี้แจง ทาความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นร่วมกัน เพื่อร่ว มกาหนด
ค่าเปูาหมาย แผนการดาเนินงานและการกากับผลการปฏิบัติงานต่อไปสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน
ต่าง ๆ ชี้แจง ทาความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อย
และบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้น
พิ จ ารณาสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ โ ครงการที่ ก าหนดไว้ ส ามารถด าเดิ น งานไปได้ แ ละบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
เกิดประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ต้องให้
การสนับสนุนในการจัดโครงสร้าง ระบบการดาเนินงาน งบประมาณ สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และบุคลากร
ในการรับผิดชอบการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจน
การที่ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการจะบรรลุ วั ต ถุ ประสงค์ ที่ ตั้ง ไว้ นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ องสร้ า งความร่ ว มมื อ
ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรต่าง ๆ ให้เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาศักยภาพและ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต่าง ๆ การมีส่วนร่วม และการทางานเป็นทีม การสร้างความผูกพันและการยอมรับ
ซึ่งกันและกัน ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างสิ่งจูงใจในการทางาน มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบ
การสื่อสารที่ดี ทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะ และบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ
การถ่ า ยทอดแผนปฏิ บั ติ ร าชการสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ คณะ/หน่ ว ยงานโดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ให้ มี
การจั ดทาแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หน่ว ยงานที่ส อดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยซึ่งคณะ/
หน่ ว ยงานต่ างๆ จะต้อ งกาหนดแผนงาน โครงการ กิจ กรรม ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ระยะเวลา งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การทานุศิลปวัฒนธรรมและผลงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้รวมทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
5 ยุทธศาสตร์ 20 เปูาประสงค์และ 48 กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสาเร็จของมหาวิทยาลัย โดยดาเนินการเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเปูาหมายที่กาหนดไว้ทั้งในรูปของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ภายใต้
การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.,สมศ. และ
หน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ ดังแผนภาพ (Flow Chart ) ดังต่อไปนี้
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2561 - 2565

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดปีงบประมาณ 2561 - 2565

แผนกลยุทธ์ของ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี คณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงาน

จากแผนกลยุ ทธ์ ขอมหาวิทยาลัยฯ น าไปสู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ซึ่ งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 จะมีแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
ดังนี้
1. แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร
2. แผนกลยุทธ์การวิจัย
3. แผนกลยุทธ์การบริการทางวิชาการแก่สังคม
4. แผนกลยุทธ์ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. แผนกลยุทธ์การบริหารการเงิน
6. แผนกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแต่ละปี จึงประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการประจาปี ดังนี้
1. แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของมหาวิทยาลัยฯ
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
3. แผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
4. แผนปฏิบัติการประจาปี ด้านการวิจัย
5. แผนปฏิบัติราชการประจาปี การบริการวิชาการแก่สังคม
6. แผนปฏิบัติราชการประจาปี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. แผนปฏิบัติราชการประจาปี การบริหารการเงิน
8. แผนปฏิบัติราชการประจาปี พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
10. แผนปฏิบัติราชการประจาปี การจัดการความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มี
ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1. เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
2. จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย
3. จั ดกิจ กรรมพัฒ นานั กศึกษาตามอัตลั กษณ์ บัณฑิตที่พึงประสงค์และกิจกรรมกีฬาส่ งเสริ ม
สุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด

2561
1. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน 80
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิต
80
ของผู้ใช้บัณฑิต
3. จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
1
การสอนแบบสหกิจศึกษา
4. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รบั ความรู้จาก 80
กิจกรรมโดยวัดจากแบบทดสอบไม่ต่ากว่า

เป้าหมาย
2562 2563 2564
85
90
90

80

90

90

2

3

4

80

85

85

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
90 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
90 4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. บัณฑิตวิทยาลัย
90 8. สานักวิชาการและประมวลผล
9. สานักกิจการนักศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1. สร้างและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1. จานวนอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมพัฒนา
นักวิจัยต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมดของแต่ละ
คณะอย่างน้อย (ร้อยละ)
2. จานวนของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นามาใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ
(เรื่อง)

2561
5

5

เป้าหมาย
2562 2563 2564
5
6
6

5

6

6

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
7 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
7 4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าประสงค์ที่ 3 บริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

2561
1. ร้อยละผู้รับบริการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ 80
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
80
ตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
3. จานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ
7
ที่จัดขึ้น
4. จานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มี
7
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
5. ผลการประเมินคุณภาพด้านบริการวิชาการ
5
จากหน่วยงานภายนอก

เป้าหมาย
2562 2563 2564
80
80
80
80
80
80
7

8

8

7

8

8

5

5

5

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
80 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
80 2. คณะครุศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
9 4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 6.คณะพยาบาลศาสตร์
7. บัณฑิตวิทยาลัย
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
5

เป้าประสงค์ที่ 4 ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
กลยุ ท ธ์ 1. สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ การเรียน การสอนและ
พัฒนาท้องถิ่น
2. จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ การเรียน การสอนและพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1. นักศึกษาได้รบั ความรูจ้ ากกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ผ่านฐานความรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2561
80
13

เป้าหมาย
2562 2563 2564
85
90
95
16

19

22

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
100 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์
25 3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. สานักกิจการนักศึกษา
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
กลยุทธ์ 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตร์ให้ได้รับการรับรองจากคุรุสภา สอดคล้อง กับความ
ต้องการของท้องถิ่นและนโยบายการผลิตครูของประเทศ
2. พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัด

2561
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครู
80
2. ร้อยละของบัณฑิตครูทไี่ ด้งานทาภายใน 1 ปี 70
3. จานวนผลงานทางวิชาการที่เกีย่ วข้องกับ
10
ศาสตร์ทางการศึกษาสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับ
การตีพิมพ์และเผยแพร่
4. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน 13
วิชาชีพต่อหลักสูตรทางด้านครุศาสตร์ทั้งหมด
5. ร้อยละของอาจารย์ทไี่ ด้รับการพัฒนา
100

2562
80
75
15

เป้าหมาย
2563
90
80
20

2564
90
85
25

13

13

13

13

100

100

100

100

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
90 คณะครุศาสตร์
85
30

เป้าประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ 1. แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบ ในการสอนและการผลิตนวัตกรรม (ครูของครู) ให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
2. พัฒ นาความร่ว มมือกับเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละความพึงพอใจในทักษะด้านวิชาชีพครู
ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานที่มีต่อครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม
3. จานวนเครือข่ายโรงเรียนชุมชนท้องถิ่น
ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วม
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. จานวนหลักสูตรเพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

2561
80

เป้าหมาย
2562 2563 2564
80
80
80

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
80 คณะครุศาสตร์

80

80

80

80

80

300

300

300

300

300

13

13

13

13

13

เป้าประสงค์ที่ 3 มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการผลิตพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ 1. วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ รูปแบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม
ตัวชี้วัด

2561
1. จานวนหน่วยงาน/องค์กร ที่มาศึกษาดูงาน
3
2. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างความ
3
เข้มแข็งของวิชาชีพครู และประสิทธิผลของ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
2562 2563 2564
3
3
4
3
3
4

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
5 คณะครุศาสตร์
5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติและสากล
กลยุทธ์ 1. เพิ่มระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา ความมีคุณธรรม จริยธรรม
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการด้วยนวัตกรรม
4. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสามารถโดยเฉลี่ยของผู้เรียนที่
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR
2. ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ช่วยเหลือสังคมมีองค์ความรูไ้ ม่ต่ากว่า
3. ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการศาสตร์พระราชามีความรูไ้ ม่ต่ากว่า
4. ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประการ
เพิ่มขึ้น
6. รางวัลความสามารถพิเศษระดับชาติ
7. จานวนหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการพัฒนา

เป้าหมาย
2562 2563 2564
A1
A1
A2

80

85

90

95

80

85

90

95

80

85

90

95

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
A2 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
95 4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
95 6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. ศูนย์ภาษา
95 8. สานักกิจการนักศึกษา

80

85

90

95

100

-

1
-

1
1

1
1

1
1

2561
A1

เป้าประสงค์ที่ 2 อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
กลยุทธ์ พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิสูงขึ้น
ตัวชี้วัด

2561
1. ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีตาแหน่งทางวิชาการ 60
2. ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
40
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคู่มือ
10
ปฏิบัติงานและงานวิจัยเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

2562
65
45
15

เป้าหมาย
2563
70
50
20

2564
75
55
25

2565
80
60
30

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. บัณฑิตวิทยาลัย
8. สานักงานอธิการบดี

9. สานักวิชาการและประมวลผล
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา
11. สานักกิจการนักศึกษา
12. สถาบันจัดการความรู้
เป้าประสงค์ที่ 3 หลักสูตรได้รับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น

2561
80

เป้าหมาย
2562 2563 2564
85
90
95

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
100 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. ฝุายประกันคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 4 แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
กลยุทธ์ พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2561
80

เป้าหมาย
2562 2563 2564
80
80
80

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
80 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. บัณฑิตวิทยาลัย
8.สานักวิชาการและประมวลผล

เป้าประสงค์ที่ 5 สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังคมและนามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถาบัน
กลยุทธ์ 1. สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และนาผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ดา้ นการเรียนการสอน ด้าน
นโยบาย ด้านพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
อย่างน้อยปีละ (เรื่อง)
2. จานวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูลตามประกาศ เพิ่มขึ้น
ปีละ (เรื่อง)
3. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่ใช้ในการบูรณาการการเรียนการ
สอนอย่างน้อยปีละ (เรื่อง)
4. จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สาขาวิชาอย่างน้อยหลักสูตรละ (เรื่อง)
5. จานวนบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในสาขาวิชาที่ได้รับการตีพมิ พ์ ในฐานข้อมูล
ที่ยอมรับของ สกอ. ต่อหลักสูตรอย่างน้อย
ปีละ (เรื่อง)

2561
6

เป้าหมาย
2562 2563 2564
6
8
10

2565
10

5

5

5

5

5

6

6

8

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
กลยุทธ์ 1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม
2. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น นักศึกษาและบุคคลากรให้ เข้าถึงระบบข้อมูล และสารสนเทศอย่า ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่และอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศทางด้านหลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย
งานบริการวิชาการ งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการพระราชดาริที่นักศึกษา
บุคลากรและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม
4. มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรม
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
ตัวชี้วัด
1. มหาวิทยาลัยมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ
มีคุณภาพถึงระดับคณะและหน่วยงาน
2. จานวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษา
ที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
3. จานวนฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการ
การติดตามและประเมินผล
4. เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่
ทันสมัยตอบสนองความต้องการผูใ้ ช้ บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ผลการประเมิน
ตามร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการ

2561
ดี

เป้าหมาย
2562 2563 2564
ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
ดีมาก 1. สานักวิชาการและประมวลผล
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์
9 3. ฝุายนวัตกรรมและสื่อ
4. ฝุายการเจ้าหน้าที่และนิติการ
5. บัณฑิตวิทยาลัย

5

6

7

8

1

1

1

2

2

ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

2561
1. จานวนหน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชน 10
มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
เพิ่มขึ้น
4. จานวนโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีส่วนร่วมจัด
10
การศึกษา

เป้าหมาย
2562 2563 2564
10
15
15

10

15

15

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
20 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
20 4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะพยาบาลศาสตร์

เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อให้การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มีความสุจริตยุติธรรมมีความรักความสามัคคี
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง พัสดุและการบริหารงานบุคคล
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการกากับ ดูแล และตรวจสอบ
3. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและจัดการความเสี่ยง
4. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด

2561
5. จานวนระบบงาน/ฐานข้อมูลรวมที่ร่วมกัน
5
พัฒนาให้สาเร็จตามแผนงาน
6. ผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหาร
ดี
จัดการมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
2562 2563 2564
5
5
6
ดี

ดีมาก

ดีมาก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
6 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์
ดีมาก 3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. สานักงานอธิการบดี กองนโยบาย
และแผน

เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและศักยภาพ
กลยุทธ์ 1. จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝึกอบรมของบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจความผาสุกของ
บุคลากร

2561
80

เป้าหมาย
2562 2563 2564
80
85
85

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2565
90 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. ทุกหน่วยงาน

เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบจัดการวิสาหกิจ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ที่ก่อให้เกิด
รายได้
กลยุทธ์ 1. ดาเนินธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
2. จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้
3. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์ การจดสิทธิบัตรที่จะนาไปสู่รายได้
ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. รายได้จากการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

2561

เป้าหมาย
2562
2563
2564

2565

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 1. สานักงานอธิการบดี
ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ฝุายกิจการพิเศษ
2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4. คณะนิตริ ัฐศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา
7. ทุกหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ 1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
3. มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้เสียทีม่ ีต่อสภาพภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

2561
80

80

เป้าหมาย
2562
2563
2564
80
85
85

80

85

85

2565
85

85

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ทุกคณะ
2. ทุกหน่วยงาน

1. ทุกคณะ
2. ทุกหน่วยงาน

เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดย
ดาเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ 1. พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric
World University Ranking )
ตัวชี้วัด
1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียวในระดับประเทศ
2. จานวนนวัตกรรมและโครงการ
ที่พัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

เป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
เตรียม
เตรียม
เตรียม
เข้าร่วม 1 ใน 20 1. ทุกคณะ
ความพร้อม ความพร้อม ความพร้อม
2. ทุกหน่วยงาน
1
1
1
2
2
1. ทุกคณะ
2. ทุกหน่วยงาน

เป้าประสงค์ที่ 3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ 1. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน จิตอาสาอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. จานวนกิจกรรมโครงการจิตอาสา

2561
5

2. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา

80
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1. ทุกคณะ
2. ทุกหน่วยงาน

ส่วนที่ 5
กากับ ติดตาม และประเมินผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9(3)
และมาตรา 14 กาหนดให้ต้องมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดขึ้นรวมทั้งจัดทารายงานประจาปี เพื่อเปิดเผยและแสดงข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน บุคลากรตลอดจนรายละเอียด
อื่น ๆ ตามมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิ บัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผน 4 ปี ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ ส่ว นราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ ระบบสาระสาคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพี่อให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
ปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ในแต่ ล ะภารกิ จ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการดั ง กล่ า วในกรณี ที่ ส่ ว นราชการมิ ไ ด้ เ สนอ
แผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณสาหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
5.1 การกากับ ติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการกากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ เพื่อนาไปสู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยดาเนินการกากับ ติดตาม องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
สถาบัน ข้อ 5. การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ดังนี้
1. ผู้บริหารมีรการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
1.1 ผู้บริหารมีการกากับติดตามผลการนานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ผู้บริหารอย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี/ครั้ง เพื่อทบทวนเปูาหมายหรือปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดาเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเปูาหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
1.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วนรวมทั้ง
การติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเปูาหมายหรือปรับแผนการดาเนินงานในรอบปีถัดไป
พร้อมแจ้งผลการดาเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายในโดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม
2.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่ อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานอันจะทาให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2.2 ผู้บ ริ ห ารดาเนิ น การปรั บลดขั้นตอนกระบวนการบริห ารจัดการโดยการมอบอานาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัวพร้อมกับการกากับและตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าระบบการทางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าและมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้
2.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจต่อบุคลากรเป็น
ประจาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนา
องค์กรให้คล่องตัว (Lean organization) เป็นต้น
3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้แลส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
3.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานโดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (on – the –
job training) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนาหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือ ข่ายชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of practices) เป็นต้น
4. ผู้บริหารได้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
4.1 ผู้บริหารความยึดหลักธรรมาภิ บาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดาเนินงานของสถาบันให้
ไปสู่ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบันโดยให้สอดคล้อกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
4.2 ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารด าเนิ น งานภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลโดยเฉพาะในประเด็ น ก ารปกปู อ ง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงาน
4.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดทารายงานสรุปผลการทางานและ
รายงานการเงินของสถาบันต่อสภาสถาบันเป็นประจาทุกปี
4.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในของ
สถาบันการศึกษาและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาเป็นประจาทุกปี

5.2 กรอบการกากับ ติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2565
การกากับ ติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็น
ส่วนราชการ ในระบบการกากับ ติดตามและประเมินผล มีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง
สาหรับกรองการกากับ ติดตามและประเมินผล/โครงการ และความสาเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณและการตรวจสอบ
โดยผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภายใต้การบูรณาการ
ระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ได้ รั บ การประเมิ น ผลจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีโ ดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) การประเมิ น ผลการประกั น คุณ ภาพโดยส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการ
ประเมิน ศักยภาพมหาวิทยาลั ย ไทยของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การวิ เคราะห์ ระดั บ
ความสาเร็จของการดาเนินงานจาการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของสานักงบประมาณและการติดตามและ
ประเมินผลของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ข

คานา
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 นี้ จัดทาขึ้นโดย
ด าเนิ น งานยึ ด ตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 และยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการโดยความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคและแผนพัฒนาจังหวัด กระบวนการในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ทาการวิเคราะห์ SWOT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยฝุายแผนงานและนโยบาย ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนามากาหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่จะส่งผลให้ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์
ต่างๆ สัมฤทธิ์ผล
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 นี้ ประกอบด้วย
เนื้อหาสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา ความเป็นมาของการจัดทาแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่วนที่ 2
ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2561 – 2565 ซึ่งประกอบไป
ด้วย นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นโยบายและแนวคิดของคณะผู้บริหาร ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ค่านิยมองค์กร พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ ด ส่วนที่ 4
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 5
กากับ ติดตามและประเมินผล
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในบรรลุถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ และเป็นแนวทางสาคัญที่ทุก
ภาคส่วนต้องถือปฏิบัติเพี่อให้สามารถดาเนินภารกิจ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ สถาบั น และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการวิเคราะห์
สภาพการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่ผ่านมาและผนวกกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้ ชี้จุดเด่น
หรื อ จุ ด แข็ ง แนวทางปฏิ บั ติ จึ ง ได้ น าข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา มาปรั บ ปรุ ง เป็ น แผนกลยุ ท ธ์
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 นับ เป็ น แผนกลยุท ธ์ฉ บับ ที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มใช้แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 ในชื่อของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550 – 2554 ฉบับที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 และฉบับที่ 3 แผนกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2565) ได้วางกรอบการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี
ปรัชญา คือ “Source of Knowledge for a Lifetime” แหล่งความรู้ตลอดชีวิตและได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งการแปลงยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการ
เป็นเครื่องมือสาหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานมีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
สาหรับกรอบการกากับ ติดตามและประเมินผล/โครงการ และความสาเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้ อยเอ็ ด จั ด ให้ มีรู ป แบบการประเมิน 3 ลั ก ษณะ คือ ประเมิน เชิ งคุ ณลั ก ษณะ การประเมิน เชิ งปริม าณและ
การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภายใต้
การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับการประเมินผล
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพโดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษา (องค์ก ารมหาชน) (สมศ.) การประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึก ษาระดับ อุด มศึ กษา และการประเมิน ศัก ยภาพมหาวิท ยาลั ย ไทยของส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจาการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของสานัก
งบประมาณและการติดตามและประเมินผลของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในส่วนของการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานระดับคณะ/หน่ว ยงาน คือ การนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยมีการ

ดาเนินการที่สาคัญ คือ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะ/หน่วยงานที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบั ติร าชการประจ าปีของมหาวิทยาลั ยซึ่งคณะ/หน่ว ยงานจะต้องกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ผลผลิต ผลลั พธ์ งบประมาณ และผู้ รับ ผิ ดชอบในพันธกิจหลัก คือ การผลิ ตบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ การบริการ
วิชาการ การวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งวิชาชีพครู
การบริ ห ารจั ดการและการสื บ สานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ ซึ่งทั้ง หมดนี้ จะต้องสอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

