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แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดท าขึ้นโดยด าเนินงาน  
ยึดตามกรอบยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการได้เริ่มต้นขึ้นหลังจาก
ที่ท าการวิเคราะห์ SWOT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยฝุายแผนงานและนโยบาย ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่จะส่งผลให้ตังชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ สัมฤทธิ์ผล 
 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา
ส าคัญคือ ส่วนที ่ 1 ทิศทางการพัฒนา ส่วนที ่ 2 แผน ปฏิบัต ิราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด               
ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย นโยบายและค่านิยม
ของมหาวิทยาลัย แสดงถึงความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด  ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
และส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 ฝุายแผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน จะน าแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ฉบับนี้ เป็นเครื่องส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 
 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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    บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี         
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่ผ่านมาและผนวกกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้ชี้จุดเด่น
หรือ จุดแข็ง แนวทางปฏิบัติ จึงได้น าข้อเสนอแนะต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2565) ได้วางกรอบการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด     
โดยมี ปรัชญา คือ “Source of Knowledge for a Lifetime” แหล่งความรู้ตลอดชีวิตและได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ 
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งการแปลงยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็น
เครื่องมือส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 

 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาท้องถิ่น  
                   ประกอบด้วย 4 เปูาประสงค์ 9 กลยุทธ์ โดยมีโครงการจ านวน 47 

โครงการ จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน 13,304,900 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณรายได้ 469,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
13,773,900 บาท 

 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ผลิตและพัฒนาครู 

ประกอบด้วย 3 เปูาประสงค์ 6 กลยุทธ์ โดยมีโครงการจ านวน    
11 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  2,975,800 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณรายได้ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
3,075,800 บาท 
 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย 5 เปูาประสงค์ 9 กลยุทธ์ โดยมีโครงการ จ านวน    
24 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  13,332,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณรายได้ 691,440 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
14,023,440 บาท 
 

ก 



       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย 5 เปูาประสงค์ 16 กลยุทธ์ โดยมีโครงการจ านวน  
24 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  40,068,600 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณรายได้ 375,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
40,443,600 บาท 
 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 เปูาประสงค์ 7 กลยุทธ์ โดยมีโครงการจ านวน 7 โครงการ 
จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน 15,818,350 บาท จ านวนเงิน
งบประมาณรายได้ 232,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,050,350 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นเชิงรุก จึงน าข้อมูลมาวางแผนโดยมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้ง 4 ระดับ 

คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย
เพ่ือก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ เปูาหมาย นโยบาย มาตรการ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือน าไปสู่การท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง แผนบริหารงบประมาณและน าไปสู่   
การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  1.1.1 ความเป็นมาของนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย             
ไว้ในมาตรา 18 (1) ไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก าหนดนโยบายและอนุมัติ แผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู   
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอ าน าจหน้าที่         
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพ่ือทบทวน
นโยบายสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 – 2  มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนโยบาย 10 ข้อ ดังนี้ 
    1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
    2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
    3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
    4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    6. ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 
    7. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
    8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
    9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



 1.1.2 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    1.1.2.1 ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
      1. การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก จิตอาสา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม        
จิตสาธารณะในการช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ ส่งเสริมทักษะด้านภาษา ทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งเน้น การสร้าง
ผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ อย่างน้อยปีละ 1 รางวัล 
     2. การพัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ประเทศชาติและสากลเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและ
ภาษาไทย เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจบการศึกษาได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 80 และบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีผลการประเมิน ความพึงพอใจ
ของนายจ้างอย่างน้อยร้อยละ 80 
     3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาสากล และส่งเสริมการพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ส าหรับบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนสายทักษะวิชาชีวิต และสายทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการเรียน
ทักษะวิชาการ 
     4. พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
     5. จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience based) 
เพ่ือให้นักศึกษารู้จักคิดเป็น ท าเป็น มีวิจารณญาณ 
     6. ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะต้องมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา    
ในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 100 คน 
    1.1.2.2 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
    1. มีระบบการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจในการบริหาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
    2. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและมี
ต าแหน่งงานที่สูงขึน้ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
    3. มีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจการบริหารงานบุคคล เช่น มีระบบและหลักเกณฑ์
การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งงาน การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และการให้รางวัลอย่างโปร่งใส ตลอดจนการให้สวัสดิการบ้านพักตามความจ าเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
    4. การพัฒนาระบบบริหารงานด้วยสารสนเทศ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วในการปฏิบัติงานและข้อมูลสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5. การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งท้ังด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย  



    6. การระดมทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุน           
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองพัฒนาระบบวิสาหกิจมหาวิทยาลัย   
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดหารายได้ และการระดมทุนของมหาวิทยาลัย  
    1.1.2.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    
    1. การน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือน าไปต่อยอดในการพัฒนา
อาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    2. การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบโดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
    3. สืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชาน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มุ่งเน้น    
ให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
    4. จัดหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมวิจัยเบื้องต้น ด้านการบริหารและบัญชีครัวเรือนและ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน 
    1.1.2.4 ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    1. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์และนักศึกษาด าเนินการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ         
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาท้องถิ่น 
    2. โครงการวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น 
โครงการตามศาสตร์พระราชาตลอดจนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้ 
    3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความสามารถในการท าวิจัย
เพ่ิมข้ึน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
    4. สนับสนุนให้มีการท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับอาเซียน ระดับชาติและ
นานาชาติสนับสนุนการท าวิจัยเชิงพาณิชย์, การท าวิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน  
    5. ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ  
    1.1.2.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
      1. ก าหนดให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
      2. สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 
      3. สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือปลูกฝังและ      
สร้างจิตส านึกในความเป็นไทย ท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยค้นหา ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์และ
เผยแพร่ ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 



      4. มีการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันท ากิจกรรมทางพุทธศาสนา
และศาสนาอ่ืนๆ ที่บุคลากร นักศึกษา นับถือตลอดจนส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี      
การสอนการท าสมาธิให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่นักศึกษาและบุคลากรให้สามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
    1.1.2.6 ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 
      1. ผลิตครูและวิชาชีพอ่ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกและจิตวิญญาณของความเป็นครูและวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
      2. จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอ่ืน เพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
และเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรอ่ืน แก่บุคลากรทางการศึกษา และบุคคล
ทั่วไปที่เข้ามาศึกษาค้นคว้า 
      3. พัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิจัยและ       
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาอ่ืนๆ ภายใน        
ปี 2562 จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตร English Program  
    1.1.2.7 ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
     1. การพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
     2. การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ 
สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาวะที่ดี เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่นและ
ปลอดภัยและในปี 2564 ให้ได้รับรางวัล Green University 
     3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่น โดยด าเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    1.1.2.8 จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
      จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร 
    1.1.2.9 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
     1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกในระดับดีมาก 
     2. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพในทุกระดับ 
    1.1.2.10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย 
       จัดให้มีธรรมนูญมหาวิทยาลัยภายในปี พ.ศ.2561 และจัดท าแผนแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 



1.2 นโยบายและแนวคิดของคณะผู้บริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ใช้แนวคิด 4Ps Innovation และ LERT 4.0 Model 
เพ่ือน าไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร 

4Ps Innovation ประกอบด้วย 
 Paradigm Innovation : การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนทัศน์ใหม่อย่างมีส่วนร่วม  
  เพ่ือการบริหารเชิงสร้างสรรค์ครอบคลุม 4 พันธกิจ 
 Position Innovation : เปูาหมายพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม  
  (Innovative University) สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 Process Innovation : กระบวนการขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ได้แก่ 

- จัดท าแผนวิชาการหลัก (Academic Master Plan) ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการการศึกษา 
- พัฒนาระบบการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน 
- เพ่ิมขีดความสามารถ Globalized Education  
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแสวงหาพลั งงานทาง เลือกสร้ า ง

สภาพแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียว อย่างบูรณาการของมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
 Product Innovation : เป็นผลผลิตที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดข้ึนได้แก่ 

- คุณภาพคณาจารย์และบุคลากร 
- คุณภาพบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ 
- คุณภาพหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน 
- คุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- คุณภาพสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน 

 



LERT 4.0 Model  
 เป็นรูปแบบที่ใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริหารจัดการสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในระดับชาติ 
 

L ประกอบด้วย 
 Leadership ภาวะผู้น าคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นผู้น า     
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน าพากลุ่มของตนในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องด าเนินกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

Loyalty ความจงรักภักดีคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้เกิดความรักความรู้สึก    
เป็นเจ้าของ (Ownership) ในองค์กรร่วมกันยินดีที่จะร่วมแรงร่วมใจในการประสานพลังเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

Law and Rule กฎหมายและกฏระเบียบการด าเนินงานและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต้องอยู่
ภายใต้หลักนิติธรรมถูกกฎหมายเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยการออกกฎระเบียบ
ต่างๆต้องเป็นไปเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อย่างมีเสถียรภาพเพ่ือประโยชน์ของคณาจารย์และ
บุคลากรส่วนใหญ่ตลอดจนนักศึกษาโดยรวม 
 

E ประกอบด้วย 
Equity ความเสมอภาคส าหรับคณาจารย์และบุคลากรในการด าเนินการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

เพ่ือบรรจุอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งการลา
ศึกษาต่อการจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาต่อต้องยึดหลักความเสมอภาคความยุติธรรมผลการท างานตลอดจนขวัญ  
และก าลังใจของคณาจารย์และบุคลากรส าหรับนักศึกษาต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง เสมอภาคเท่าเทียมกันในการ
รับบริการจากทางมหาวิทยาลัย 

Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้
คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกคนได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการท างานและการเรียนการสอนการบริหารงบประมาณ
ต้องมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตลอดจนให้เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยผ่านการบริหารเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย การให้บริการ
วิชาการการวิจัย การน าเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

Effectiveness ประสิทธิผลโดยน าหลักการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public 
Sector Management Quality Award, PMQA) มาใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจั ดการให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ การน าองค์กรการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลการ
จัดการกระบวนการและผลลัพธ์การด าเนินการ 

 



R ประกอบด้วย 
Respect การเคารพนับถือส่งเสริมให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ

ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยการไหว้เมื่อพบปะกันและมีน้ าใจช่วยเหลือกันตามสมควรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ของภารกิจมหาวิทยาลัยและเพ่ือส่งเสริมความรักสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเป็นไทยให้มีการสืบทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไปอย่างยั่งยืน 

Responsibility ความรับผิดชอบปลูกฝังให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ   
ในภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาโดยรวม
และท าให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

Re-forming Welfare ปรับปรุงระบบสวัสดิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนสวัสดิการส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากรให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้กองทุนมีความมั่นคงตอบสนองและ
สอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนเพ่ิมสวัสดิการบ้านพักเพ่ือลดรายจ่ายของผู้มี
เงินเดือนน้อย 
 

T ประกอบด้วย 
Transparency ความโปร่งใสการบริหารจัดการในทุกระดับต้องโปร่งใสสามารถชี้แจงและตรวจสอบได้

ให้มีการรับทราบผลการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจะด าเนินการการรับฟัง    
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณาจารย์และบุคลากรโดยจัดประชุมสมัยสามัญ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

Technical Skills ทักษะทางเทคนิคส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  
(Individual Development Plan) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
การวัดประเมินผลการจัดทาผลงานทางวิชาการการจัดทาผลงาน เพ่ือเลื่อนต าแหน่งสายสนับสนุนการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอทุนการจัดท างานวิจัยให้ส าเร็จการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานการจัดอบรม ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่เชิงพาณิชย์การพัฒนา
หลักสูตรสหกิจศึกษา (Work Integrated Learning. WIL)  
 

Teamwork การท างานเป็นทีมส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน        
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยการท างานเป็นทีมตามความสนใจและความถนัดโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ของทีมที่ชัดเจนมีเปูาหมายร่วมกันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบ่งปันความรู้และประสบการณ์  
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหลายหน่วยงานยังมีบุคลากรสายสนับสนุน ไม่เพียงพอ
จ าเป็นต้องอาศัยคณาจารย์ที่มีความสนใจมาช่วยงานให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงความเสียสละ
ความทุ่มเทของคณาจารย์และบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้งานส าเร็จได้ตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์
ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ค่านิยมองค์กร พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

2.1 ปรัชญา 
 แหล่งความรู้ตลอดชีวิต   
  Source of Knowledge for a Lifetime  

ยาวชีว  ภูมิปญฺญา ฐาน  
 

2.2 ปณิธาน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรั กษ์ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 
 

2.3 วิสัยทัศน์ 
  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
 

     นิยามวิสัยทัศน์ 
  มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นที่พึ่งของชุมชน        
เป็นแหล่งองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
  นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมด้านการบริหารอย่างมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการศึกษา จัดท าแผนวิชาการในการพัฒนา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์และบุคลากร           
สายสนับสนุนเป็นที่ยอมรับหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน  
 

  เป้าประสงค์หลัก (Primary Goal) 
1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้จากฐานงานวิจัย

ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสารสนเทศที่จัดการเรียนการสอนเผยแพร่ความรู้และการบริการวิชาการ 

ในอันดับต้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเกณฑ์ของสถาบันระดับสากล 
  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์หลัก 

1. กลุ่มเปูาหมายในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและโครงการ
ส่งเสริมรายได้จากงานวิจัยเป็นฐาน ท าให้กลุ่มเปูาหมายสามารถสร้างรายได้สูงขึ้นร้อยละ 20  ตามตัวชี้วัด 
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด กชช. 2 ค. เช่น การมีงานท า การเรียนรู้โดยชุมชน การได้รับการศึกษา 



2. โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีผลการประเมินคุณภาพ ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก ร้อยละ 90 
  3. มีระบบสารสนเทศที่ติดอันดับการแพร่องค์ความรู้ โดยติดอันดับจากสถาบันจัดอันดับในระดับสากล 
1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
 

2.4 อัตลักษณ์บัณฑิต 
 กล้าคิด จิตอาสา 
 

  นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต 
  กล้าคิด 

การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร และแสดงออกอย่างเหมาะสม    
มีภาวะผู้น า 

 จิตอาสา 
  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม 
 

   ตัวช้ีวัดอัตลักษณ์บัณฑิต 
กล้าคิด 

- มีโครงการที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมในด้านความคิด 
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการ 
- มีความเป็นผู้น าสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์ 

จิตอาสา 
- กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม 
- มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น/สังคม/สภาพแวดล้อม 

 

2.5 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม และ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

2.6 ค่านิยมองค์กร 
“RERU” 

R : Responsibility มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
E : Experience  ประสบการณ์ที่ดีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
R : Respect  อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร 
U : Unity  มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน 
 
 
 



2.7 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมส านึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
     2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐาน         
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ  
     3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า     
ทางวัฒนธรรมของชาติ 
      4.  บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น   
ให้มีจิตส านึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
      5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความ
ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืน ทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
      6. น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต   
      7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
      8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับ      
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชนรวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

2.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกและด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน

จากที่ได้สังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่  
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาท้องถิ่น 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ผลิตและพัฒนาครู 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  การวิจัยและ
การผลิตบัณฑิตทีเ่ชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับสากล น าองค์ความรู้ที่มีความหลากหลาย
ทางวิชาการไปพัฒนาชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น  โดยมีการประสานความร่วมมือ
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน พัฒนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านสินค้าและบริการ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
ภาพที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

พัฒนาท้องถิ่น 1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้ 

ความสามารถตามมาตรฐาน    

เพ่ือตอบสนองความต้องการ    

ของท้องถิ่น 

1. เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการ  

ของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

2. จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอน

การประเมินที่หลากหลายและทันสมัย 

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์

บัณฑิตที่พึงประสงค์และกิจกรรมกีฬาส่งเสริม

สุขภาพกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม 

และจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1. สร้างและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3. บริการวิชาการด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ

แก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

แก่ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและของชาติ 

1. สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 

ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการการเรียน      

การสอนและพัฒนาท้องถิ่น 

2.  จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

โดยบูรณาการการเรียน การสอนและพัฒนา

ท้องถิ่น 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งบูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์แบบสหวิทยาการและมีการเชื่อมโยง

การพัฒนาครูประจ าการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 

 
 

ภาพที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู และความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
3. มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตและพัฒนาครู เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ผลิตและพัฒนาครู 1. บัณฑิตครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพของคุรุสภา 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์     

ให้ได้รับการรับรองจากคุรุสภา สอดคล้อง  

กับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบาย 

การผลิตครูของประเทศ 

2. พัฒนาระบบและกลไกท่ีเอ้ือต่อการผลิต

บัณฑิตครูที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

1. แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบ         

ในการสอนและการผลิตนวัตกรรม           

(ครูของครู) ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียน 

ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า หนว่ยงานภาครัฐ

และเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

3. พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 

3.  มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการ

ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 

1. วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ รูปแบบการผลิต

ครูและบุคลลากรทางการศึกษาด้วย

นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้

ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา 
ศิษย์เก่าและบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์  ด้านการศึกษาให้มี
คุณวุฒิที่สูงขึ้นและให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติและสากล 
2. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3. หลักสูตรได้รับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล 
4. แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
5. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

สังคมและน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1.บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ชาติและสากล 

1. เพ่ิมระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรม      
   ที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา  
   ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มี 
   ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพและทักษะ

วิชาการด้วยนวัตกรรม 
4. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

2. อาจารย์และบุคคลากรได้รับการ
พัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีต าแหน่งทางวิชาการ
และคุณวุฒิสูงขึ้น 

3. หลักสูตรได้รับมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
และมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ได้รับผลการ
ประเมินในระดับ ดีมาก 

4. แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและ  
   เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
   ทุกหลักสูตร 

1. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

5. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสม  
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ    
น ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสถาบัน 

1. สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ        
น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์           
ไปใช้ประโยชน์ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียน การสอน   
ให้มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น และให้ความส าคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี       

ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับ LERT 4.0Model ปรับปรุง และพัฒนาระบบสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนกิจการ    
ของมหาวิทยาลัย เน้นการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนางานด้านต่างๆ เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรให้
เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและความสอดคล้องเป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. เพ่ือให้การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพความสุจริต ยุติธรรม ความรัก 
   ความสามัคคี 
4. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและศักยภาพ 
5. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบจัดการวิสาหกิจ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูล
และระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ          
ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคคลากร    
ให้เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศ          
อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ                     
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม 

3. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ทางด้านหลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย 
งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และโครงการพระราชด าริที่
นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจสามารถ   
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้วยนวัตกรรม 

4. มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศและ          
การพัฒนานวัตกรรม 

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เพ่ือการบริการ 

2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ  
เอกชน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ       
ในท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย         
ให้มีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความสุจริต 
ยุติธรรมมีความรักความสามัคคี 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ 
การเงิน การคลัง พัสดุและการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบการก ากับ ดูแลและตรวจสอบ 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการ

ความเสี่ยง 
4. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับ      

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
 



ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 4. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล      

มีคุณภาพและศักยภาพ 
 

1. จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต      
ของบุคลากร 

2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ 
สโมสร ฯลฯ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงาน การฝึก 
อบรมของบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 

 5. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
จัดการวิสาหกิจและทรัพย์สิน   
ของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้ 

 

1. ด าเนินธุรกิจเพ่ือหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
2. จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิด

รายได้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์ 

การจดสิทธิบัตรที่จะน าไปสู่รายได้          
ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างฉลาด          

โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหาย           
ต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง โดยท าการพัฒนา     
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความรัก ความสามัคคี   
สร้างสุขภาวะที่ดี เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่น และปลอดภัย  และในปี 2564     
ให้ได้รับรางวัล Green University บริการวิชาการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 

ภาพที่ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
2. เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
 
 
 



ตารางท่ี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม 

1. เพ่ือให้สถาบันเป็นองค์กร        

แห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม 

1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม 

3. มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
ลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 

 2. เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการ

วิชาการเชิงนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และ

ท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่   

ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กร   

แห่งการเรียนรู้ 

1. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการเข้าสู่       
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  

   (UI Green Metric World University 
Ranking) 

 

 3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน   

มีจิตอาสาในการอนุรักษ์

สภาพแวดล้อม 

1. พัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

2. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน จิตอาสา
อนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
ปรัชญา : แหล่งความรู้ตลอดชีวิต 

Source of Knowledge for a Lifetime 
ยาวชีว  ภูมิปญฺญา ฐาน  

ปณิธาน : มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา   
ด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลยัช้ันน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 

 อัตลักษณ์ลักษณ์ของบัณฑิต  :  กล้าคิด จติอาสา 
เอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย  :  เป็นมหาวิทยาลยัที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและพัฒนาทอ้งถิ่น 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจที ่1 
ผลิตบัณฑติ  
ที่มีความรู้   
มีคุณธรรม     

 และจรยิธรรม    
จิตอาสา 

พันธกิจที ่2 

ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในการแสวงหาความ
จริงเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

พันธกิจที ่3 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 4 
บริการวิชาการ   

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของผู้น า

ชุมชน  ผู้น าศาสนา
และนักการเมือง

ท้องถิ่น 

พันธกิจที ่5 

พัฒนาศักยภาพ
มหาวิทยาลยัให ้  

สามารถเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู ้

พันธกิจที ่6       
น้อมน าส่งเสริมและ
สืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 

พันธกิจที ่7 
เสรมิสร้าง            

ความเข้มแข็งของ 
วิชาชีพครู 

ผลิตและพัฒนาคร ู
และบุคลากรทาง 

การศึกษา 

พันธกิจที ่8 
ศึกษาและแสวงหา

แนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะกับการด ารง 

ชีวิตและการประกอบ
อาชีพของปวงชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 

พัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 

ผลิตและพัฒนาคร ู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

พัน
ธก

ิจ 
ปร

ะเด
็นย

ทุธ
ศา

สต
ร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม 



 

 

 
 
                   
                   
                   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้องถิ่น 
- เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความตอ้งการ

ของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
- สนับสนุนงานวิจัยที่น าศาสตร์ของ

พระราชามาเป็นแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

- ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชนและผู้สูงอาย ุ

- จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพือ่เป็น
แหล่งเรยีนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสาน 

- จัดกจิกรรมสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

นวัตกรรม 
- ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

น าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วย
นวัตกรรม 

- จัดการศึกษาดว้ยกระบวนการ        
การเรียน  การสอนที่หลากหลาย    
และทันสมัยด้วยนวัตกรรม 

 

กล
ยุท

ธ ์

ท้องถิ่น 
- พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียน  

ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เกา่ หนว่ยงาน
ภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนรว่ม ในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-  พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 

นวัตกรรม 
- แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบ      

ในการสอนและการผลิตนวัตกรรม      
(ครูของครู) ให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

- วจิัย พัฒนา และเผยแพร่ รูปแบบการ
ผลิตครูและบุคลลากรทางการศึกษา   
ด้วยนวัตกรรม 

พันธกิจ 
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์  

ให้ได้รับการรับรองจากคุรุสภาสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบาย
การผลิตครูของประเทศ 

- พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการผลิต
บัณฑิตครูที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรม      
ที่แสดงออกถึงมีจิตอาสา ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

นวัตกรรม 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะ

ชีวิต ทักษะวิชาชีพและทกัษะวิชาการ    
ด้วยนวัตกรรม 

- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจดัการ
งานวิจัยให้มปีระสิทธภิาพดว้ยนวัตกรรม 

พันธกิจ 
- เพิ่มระดับความสามารถทางด้านภาษา 

อังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

- พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ได้รับผลการประเมินในระดับ
ดีมาก 

- พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา 
- พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีต าแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิสูงขึ้น 

- พัฒนาหลักสูตรนานาชาต ิ
 

 

 

 

ท้องถิ่น 
- ส่งเสรมิและพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือในทอ้งถิ่น

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสทิธภิาพ  
นวัตกรรม 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ 
- ส่งเสรมิและพัฒนานวัตกรรม การจดลิขสทิธิ์        

การจดสิทธิบัตรที่จะน าไปสู่รายได้ของมหาวิทยาลัย 
- พัฒนาศนูย์ข้อมลูและระบบสารสนเทศทีม่ี

ประสิทธภิาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม 
- ส่งเสรมิ สนับสนุนนกัศึกษาและบุคคลากรให้เข้าถึง

ระบบข้อมลูและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพืน้ที่
และอย่างมีประสทิธิภาพด้วยนวัตกรรม 

- พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศทางด้าน
หลกัสูตร นกัศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
โครงการพระราชด ารทิี่นกัศึกษา บุคลากรและ        
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงขอ้มูลได้อย่างรวดเรว็และ    
มีประสทิธิภาพด้วยนวัตกรรม 

- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรม 

พันธกิจ 
- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงนิ 

การคลัง พสัดุและการบริหารงานบุคคลตามหลัก   
ธรรมาภิบาล 

- พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล และตรวจสอบ 
- พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและจัดการความเสี่ยง 
- มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัย 
- จัดสวัสดิการเพือ่ยก ระดับคุณภาพชีวติของบุคลากร 
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ 
- ส่งเสรมิ สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝกึอบรมของ

บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 
- จัดการทรัพยากรของมหาวทิยาลัยให้เกิดรายได้  

ของมหาวทิยาลัย 
- ด าเนนิธรุกจิเพือ่หารายได้ให้กับมหาวทิยาลัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ผลิตและพัฒนาคร ู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ปร
ะเด

็นย
ุทธ

ศา
สต

ร์ 

ท้องถิ่น 

- มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
ลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 

นวัตกรรม 
- พัฒนานวัตกรรม เพือ่พัฒนาฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สภาพแวดล้อม 

- นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน      
จิตอาสา อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย 

พันธกิจ 

- อนุรักษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลยั 

- พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการเข้าสู่
การจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว  

   (UI Green Metric World University 
Ranking) 

 
 



 

2.9 ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis)               
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

     1. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT 
Analysis) เพ่ือสร้างกลยุทธ์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ประชุมบุคลากรของทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย              
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ (Key Issues) โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT และ
เวียนกลุ่มท าการวิเคราะห์แต่ละด้านจนครบทุกด้าน ดังนี้ 

 1.1 ปัจจัยภาย โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามกรอบแนวคิด 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) 
และน าข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การจัดล าดับความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายใน ผลการวิเคราะห์ SWOT ของปีที่ผ่านมา มาเป็น
ประเด็นส าคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

2. น าแต่ละประเด็นมาวิเคราะห์ จัดล าดับเพ่ือน าไปสู่การระดมสมองในแต่ละกลุ่มและในแต่ละประเด็น 
 
 



 

3. บุคลากรทุกภาคส่วน วิเคราะห์ให้คะแนนถ่วงน้ าหนัก ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือน าผล
มาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis) เพ่ือน าผลไปวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  
โดยพิจารณา ในรายประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่  
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   พัฒนาท้องถิ่น 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ผลิตและพัฒนาครู 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาบริหารจัดการ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  3 
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัต ิ
 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ไปสู่
ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง 
ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน  
มีประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร 
 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ  ได้น าเทคนิควิธีการสมัยใหม่คือ “การบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” เป็นการบูรณาการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบการงบประมาณ และระบบการวัด 
ผลงาน เข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเปูาหมายของการปฏิบัติงาน   
อย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท าผลตัวชี้วัดการด าเนินงานหลักและเกณฑ์
มาตรฐานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
3.1 กระบวนการในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 การวางแผนยุทธศาสตร์  โดยมีกระบวนการ  คือ 
  3.1.1.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่           
การวิเคราะห์หาจุดแข็ง(Strengths) และจุดอ่อน(Weaknesses) ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์            
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านระบบองค์การ ด้านทักษะของบุคลากร ด้านคุณค่าร่วมในองค์การด้านรูปแบบ  
การน าองค์การส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็น
โอกาส (Opportunities) และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค(Threats) ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรใน 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผู้รับบริการ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี   
  3.1.1.2 การประเมินสถานภาพขององค์กร(Organization Positioning) โดยการน าผล         
การวิเคราะห์สภาพภายนอกและภายในองค์กรด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคมาประเมินสถานภาพ
ขององค์กรต่อไป 
  3.1.1.3 การก าหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร เพ่ือก าหนดให้แน่ชัด       
ว่าองค์กรด าเนินการในลักษณะใด มีวัตถุประสงค์องค์กรคืออะไรและเปูาหมายขององค์กรคือด้านใดบ้าง            
มีปรัชญาในการด าเนินการเช่นใด 

 3.1.1.4 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม    
ของบุคลากรในสถาบันและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3  
(พ.ศ. 2560 – 2574) แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 



 

  3.1.1.5 มีตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเปูาหมายของแต่ละตัวชี้วัด     
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3.1.1.6 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3.1.1.7 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ            
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.1.1.8 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
  3.1.1.9 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย  
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

3.1.1.10 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
  3.1.1.11 มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง       
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3.1.2 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยมีกระบวนการ คือ 
  3.1.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและการก าหนดเปูาหมายขององค์กร 
  3.1.2.2 การวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ระบุกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการ      
โดยจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์และตัวชี้วัด 
 3.1.3  การควบคุมและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์โดยมีกระบวนการ คือ 
  3.1.3.1 การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
  3.1.3.2 การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจท าให้ต้องมี   
การปรับแผนกลยุทธ์ 
 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร        
ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบันประกอบด้วย   

1. ผู้บริหารและสภาสถาบันมีส่วนร่วมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจ   
แผนกลยุทธ์และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจนโดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ(KPI) ของงานที่ปฏิบัติ        
ที่ควรมีการพิจารณาจาก  

1) มิติการพัฒนาองค์กรเช่นการส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรมีโอกาสศึกษาเรียนรู้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบันเช่นการพัฒนาหลักสูตร    
การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทิศทางการส่งเสริมการวิจัย  การบริการวิชาการและสังคม       
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณและให้สอดคล้องกับเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือ



 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูลและ    
การรายงานข้อมูลกับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2. ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน 
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

3. ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัยน ามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ      
2 ครั้งและน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 
 

3.2 การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 ในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น  ต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือส าหรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานส าหรับส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการจัด
ประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ ชี้แจง ท าความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นร่วมกัน เพ่ือร่วม
ก าหนดค่าเปูาหมาย แผนการด าเนินงานและการก ากับผลการปฏิบัติงานต่อไปสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ชี้แจง ท าความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงาน
ย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้น 
 พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเดินงานไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์           
เกิดประสิทธิผล  คุณภาพ  และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ต้องให้ 
การสนับสนุนในการจัดโครงสร้าง ระบบการด าเนินงาน งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และ
บุคลากรในการรับผิดชอบการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ให้ชัดเจน 
 การที่แผนปฏิบัติราชการจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความร่วมมือ       
ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรต่างๆ ให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาศักยภาพ  
และภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับต่างๆ การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม การสร้างความผูกพันและการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างสิ่งจูงใจในการท างาน มหาวิทยาลัย
จะต้องมีระบบการสื่อสารที่ดี ทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะ และบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงานโดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มี        
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยซึ่งคณะ/
หน่วยงานต่างๆ จะต้องก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก  คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ  การท านุศิลปวัฒนธรรมและผลงานวิจัย 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้รวมทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์     
5 ยุทธศาสตร์ 20 เปูาประสงค์และ 47 กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 



 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความส าเร็จของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์(Outcome)   
ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.,    
สมศ. และหน่วยงานกลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ ดังแผนภาพ (Flow Chart ) ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนกลยุทธ์ขอมหาวิทยาลัยฯ น าไปสู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนกลยุทธ์ของ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี คณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 



 

รายงานสรุปงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 
  แผนงาน งบรายจ่าย 

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 
รวมท้ังสิ้น      2,055,900     20,704,700   107,987,100      11,486,500       38,224,300    270,458,500  

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ      2,055,900                 -                    -                     -                      -        92,055,900  

รายการบคุลากรภาครัฐ      2,055,900                 -                    -                     -                      -        92,055,900  
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                  -       20,704,700   107,987,100                   -           3,100,000    131,791,800  

ผลผลติที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์                  -       12,835,700     71,707,600                   -           1,200,000      85,743,300  
ผลผลติที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                  -        6,609,000       4,756,300                   -             900,000      12,265,300  
ผลผลติที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  -        1,260,000     31,523,200                   -          32,783,200  
ผลผลติที่ 4 : ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม                  -                   -                    -                     -           1,000,000        1,000,000  

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน                  -                   -                    -          3,483,700       30,124,300      33,608,000  
โครงการที ่1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  -                   -                    -                     -         30,124,300      30,124,300  

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น             
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา                  -                   -                    -          3,483,700                    -          3,483,700  

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             

4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม                  -                   -                    -          8,002,800                    -         8,002,800  
    โครงการที ่1 : โครงการการวิจยัและนวัตกรรม                  -                   -                    -          8,002,800                    -          8,002,800  

เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ             

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดบัภาค                  -                   -                    -                     -           5,000,000        5,000,000  
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะล ิ                  -                   -                    -                     -           5,000,000        5,000,000  

ทุ่งกุลาร้องไห้สูม่าตรฐานเกษตรอนิทรีย ์             

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์   1. พัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 1.1  ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนอง 
                             ความต้องการของท้องถิ่น 
 กลยุทธ์  1.1.1 เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
   1.1.2 จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนการประเมินที่หลากหลายและทันสมัย 
   1.1.3 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์และกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์                  

หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ 1.2  วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์  1.2.1 สร้างและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
   1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์     1.3  บริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 กลยุทธ์  1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
   1.3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 1.4  ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
 กลยุทธ์ 1.4.1 สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ การเรียน การสอนและพัฒนาท้องถิ่น 

  1.4.2 จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ การเรียน การสอนและพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 



 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / โครงการหลัก / 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น      

เป้าประสงค์ 1.1  ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 1.1.1  เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

1 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนสูไ่ทยแลนด์ 4.0       
กิจกรรมทวนสอบ   
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิด
การเรยีนรู้ต่อหลักสตูรที่จดัการเรยีนการสอนใน
คณะฯ 

ร้อยละ 90 • ทุกคณะ 
• ส านักวิชาการและ
ประมวลผล 

898,200    

2 โครงการพัฒนาหลักสตูรระยะสั้นตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นความ
ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

ร้อยละ 100 บัณฑิตวิทยาลัย    10,000    

3 โครงการเปิดโลกทัศน์ระดับบณัฑติศึกษา ทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนได้รับการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ 

1 หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย   10,000    

4 โครงการเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล สถาบันได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ≥ 3 ป ี คณะพยาบาลศาสตร ์      300,000    

กลยุทธ์ 1.1.2  จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนการประเมินที่หลากหลายและทันสมัย 

1 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนสูไ่ทยแลนด ์4.0      
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโครงการกระบวนการ
เรียนการสอนการประเมินท่ีหลากหลายและทันสมัย      
กิจกรรมในรายวิชาให้กับนักศึกษาโดยน าเอาความรู้ งาน
สร้างสรรค์ วิจยั นวัตกรรม ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

จ านวนหลักสตูรของนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการท างาน
ต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

อย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตร • ทุกคณะ 100,000    



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / โครงการหลัก / 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

กลยุทธ์ 1.1.3  จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์และกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กจิกรรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม  
1 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลกัษณ์บัณฑติคณะ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
ร้อยละของโครงการที่ส่งเสรมิและสนับ สนุนพัฒนา
คุณลักษณะตามมาตรฐาน TQF บัณฑิต ที่พึง
ประสงค์ กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 - ร้อยละ 80 • ทุกคณะ 
• ส านักกิจการนักศึกษา 

60,000  

  

เป้าประสงค์ 1.2  วิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 1.2.1 สร้างและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - ร้อยละของคุณภาพกระบวนการการด าเนินงาน 

 - ร้อยละ 80 
 - ร้อยละ 80 

• ทุกคณะ 
• สถาบันวิจัยและพัฒนา           
• บัณฑิตวิทยาลัย 

       50,000    

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ จรรยาบรรณวิชาชีพของนักวิจัย         30,000    
3 โครงการติดตามความก้าวหนา้เพือ่การบริหารงานวิจัย          5,000    
กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
1 โครงการสนับสนุนการวิจัยและนวตักรรมแบบบูรณาการเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้
ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรคห์รือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

7 ผลงาน • ทุกคณะ 
• สถาบันวิจัยและพัฒนา           
• บัณฑิตวิทยาลัย 

  200,000 

เป้าประสงค์ 1.3  บริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
1 โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไหสู้่

มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์
1.จ านวนผลผลติและสินค้าแปรรปูจากข้าวหอมมะลิ 
2. จ านวนผลผลิตและสินค้าแปรรปูจากข้าวหอม
มะลิอินทรยี์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

1.ไม่น้อยกว่า 30 รายการ                 
2.ไม่น้อยกว่า 10 รายการ 

• สถาบันวิจัยและพัฒนา 
• สถาบันจัดการความรู ้

5,000,000    



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / โครงการหลัก / 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

2 โครงการบรูณาการพันธกิจสมัพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจนของประเทศในท้องถิ่น 

ข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านในพ้ืนท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ด การด าเนินโครงการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับปญัหา ความต้องการ และบริบทของ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และการรายงานผล 

ปี 2562 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในหมู่บ้านและ
ยกระดับ หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา
อันดับ 1 ขึ้นเป็นหมู่บ้านเร่งรัด
พัฒนาอันดับ 2 จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

   2,000,000    

3 โครงการยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 1. เสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ในการสร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ 
2.เพิ่มช่องทางการตลาดในการขายสู่ร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ ให้มีช่องทาง 
3. สัดส่วนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจงัหวัดร้อยเอ็ด ใน
การขายสินคา้ออนไลน ์

1. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10                        
2. เพิ่มขึ้น 5 แห่ง                             
3. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

คณะบริหารธรุกิจและการ
บัญช ี

     500,000    

4 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ (การดูแลสุขภาพ/
การสร้างรายได้จากการท าน้ ามันหอมระเหยและการท าสปา/
การอบรมผู้ดูแลผูสู้งอายุ) 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลท่ามว่ง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 765 คน 

ผู้สูงอายุท่ีได้รับการพัฒนามี
คุณภาพชีวิตทีสู่งขึ้น 

คณะพยาบาลศาสตร ์      399,650    

5 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคค ีความมีระเบียบวินัยเข้าใจ
สิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น 

 - มีกิจกรรม และเครือข่ายการปฏิบัติที่สะท้อนการ
มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งในระดบัการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา และในระดับประชาชน 

 - เด็ก เยาวชนและประชาชน 
มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่
สะท้อนการมคีุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมความเป็น
ไทย จิตส านึกท่ีดีงามต่อ
ส่วนรวม ตามหลักค าสอนทาง
ศาสนาเพิ่มขึ้น 

ส านักกิจการนักศึกษา 499,400   



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / โครงการหลัก / 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

6 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด  

1.นักเรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิใน
ร่างกาย กฎหมายว่าด้วยการกระท าผิดทางเพศ และ
การท าแท้ง  
2. นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สุขภาวะ
ทางเพศ 

ร้อยละ 100 คณะนติิรัฐศาสตร ์ 500,000   

7 โครงการถ่ายทอดองค์ความรูต้ามศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1.องค์ความรู้การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา 
 2. ฐานการเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้การ
พัฒนาตามศาสตร์พระราชา 
3. ชุดปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์
พระราชา 

7 ชุดความรู ้
7 ฐานการเรียนรู ้
 
1 ชุด 

คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

990,800    

8 โครงการบริการวิชาการทีส่อดคลอ้งกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั : 
1) โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย                                       
2) โครงการส่งเสริมสุขภาพจติในผูปุ้วยจิตเวช 

1. ผู้ปกครองหรือผูดู้แลเด็กสามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้                                          
2.เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพเหมาะสมกับวัย 
3. บูรณาการองค์ความรู้กับการจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชา NUR32503 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 2 

≥ 80 
                                                
≥ 3.51 

คณะพยาบาลศาสตร ์   30,000    

9 โครงการบริการวิชาการด้านการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการวิจยัเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จ านวนโครงการอยา่งน้อย 1 
โครงการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   25,000    

10 โครงการนติิรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม(การจัดการปุา
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม) 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                                  
2.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 80 คณะนติิรัฐศาสตร ์   15,000    

11 โครงการวันรพีนติิรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80 คณะนติิรัฐศาสตร ์ 80,000    
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

12 คลินิกเทคโนโลยสีู่ชุมชน 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.อาจารย์และบุคลากรสามารถน าผลงาน วิจัยมา
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1. ไม่น้อยกว่า 500 คน 
2. มากกว่าร้อยละ 80 
3. จ านวน 50 ค าร้อง         
ขอบริการวิชาการ 

คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

  50,000 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท าสบู่และแชมพูจาก
สมุนไพรและสารสกดัจากธรรมชาติ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ชุมชนและไดร้ับความรู้เพิ่มขึ้น และน าความรู้ที่ได้
ไปประกอบอาชีพได ้

1. ไม่น้อยกว่า 100 คน 
2. ชุมชนได้รับบริการวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน 

คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

   50,000    

14 โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ 1. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน รวมทั้งผู้สนใจ ได้รับ
ความรู ้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. นักศึกษาได้ฝึกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์การ
ท างานร่วมกันเป็นทีมและมีการฝกึฝนการมจีิต
สาธารณะเพื่อส่วนรวม 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 500 คน 
2. มากกว่าร้อยละ 80 

คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

150,000    

15 โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนเขตพื้นท่ีบริการ 

มีแหล่งให้การบริการวิชาการและแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ซึ่งกันและกัน 

อย่างน้อย 1 แห่ง • สถาบันวิจัยและพัฒนา           
•  สถาบันจดัการความรู ้

  100,000 

16 โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าร ิโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมา จากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จ านวนพื้นที่เปูาหมายในการด าเนนิงานตามพันธกิจ ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที ่ • สถาบันวิจัยและพัฒนา           
•  สถาบันจดัการความรู ้

  50,000 

17 โครงการเครือข่ายการเรยีนรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1. ผู้บริหาร อาจารย ์และเจา้หน้าที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเข้าร่วมโครงการ  

1.จ านวน 10 คน 
2.ร้อยละ 80 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 493,850    

18 โครงการให้ความรู้และฝึกทักษะการช่วยฟืน้คืนชีพขั้น
พื้นฐาน 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะการช่วยฟื้น
คืนชีพข้ันพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 

≥ 80 
≥ 3.51 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 10,000   
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ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

กลยุทธ์ 1.3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ     
1 โครงการจดัตั้งศูนย์บริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ 

(หลักสูตรระยะสั้น) 

1. มีศูนย์บริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ 
(หลักสูตรระยะสั้น)  
2. ชุมชนและสังคมติดตามขา่วประชาสัมพันธ์การ
บริการวิชาการ/ขอ้เสนอแนะผ่านระบบสารสนเทศ
และสามารถเขา้มาขอรับบริการวิชาการได้ตามหวัข้อ
ที่ตัวเองต้องการ 
3. ชุมชนและสังคมได้รับความรู้เพิม่ขึ้น และสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้ไปประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพได ้

จ านวน 1 ศูนย์ คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

   30,000    

2 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพือ่พัฒนาเครือข่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

จ านวนระบบและกลไกเพื่อพัฒนาเครือข่าย 7 เครือข่าย • ทุกคณะ 
• ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม                   
• บัณฑิตวิทยาลัย 

  50,000 

3 โครงการจดัรายงานผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประจ าป ี

1. จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับการเผยแพร ่
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการเผยแพร ่

1.จ านวน 80 แห่ง 
2.ร้อยละ 80 

สถาบันวิจยัและพัฒนา      8,000  19,000 

เป้าประสงค์ 1.4  ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

กลยุทธ์ 1.4.1 สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ การเรียน การสอนและพัฒนาท้องถิ่น 

1 โครงการ สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ การเรียน การสอนและพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้จากกิจกรรมส่ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
โดยบูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น 
3.นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการการเรียน 
การสอนและพฒันา ทอ้งถิ่น 

1. นักศึกษาและบุคลากรได้รับ
ความรู้จากกิจกรรมส่ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
2. จ านวนโครงการที่สร้างองค์
ความรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ศิลปวัฒนธรรม ไม่ต่ ากวา่ 16 
องค์ความรู้ 
3. นักศึกษาและบุคลากรได้มี
ส่วนร่วม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

• ทุกคณะ 
• ศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  60,000    

2 โครงการลานวัฒนธรรม 140,000   

3 โครงการเรียนรู้วิถีชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ 100,000   

4 โครงการส ารวจองค์ความรู้ดา้นวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น 40,000   

5 โครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิน่ บนพ้ืนฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

20,000   
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โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

กลยุทธ์ 1.4.2 จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ การเรียน การสอนและพัฒนาท้องถิ่น 

1 โครงการงานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

1.นักศึกษาและบุคลากรไดร้ับความรู้จากกิจกรรมส่ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.สร้างองค์ความรู้ เผยแพร ่แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการการเรียนการสอนและ
พัฒนาท้องถิ่น 
3.นักศึกษาและบุคลากรได้มสี่วนรว่มในการจัด
กิจกรรมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณา
การการเรียน การสอนและพัฒนา ท้องถิ่น 

1.นักศึกษาและบุคลากรไดร้ับ
ความรู้จากกิจกรรมส่ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
2.จ านวนโครงการทีส่ร้างองค์
ความรู้ เผยแพร่ แลกเปลีย่น 
ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ
การเรยีน การสอนและพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่า 16 องค์
ความรู ้
3.นักศึกษาและบุคลากรได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 

• ทุกคณะ 
• ศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

150,000   

2 โครงการบญุสมมา บูชาน้ า ราชภฏัเฟสติวัล 2018 20,000   
3 โครงการชาวราชภัฏร่วมสืบสานประเพณีนมัสการพระธาตุ

พนมจ าลอง เนื่องในวันมาฆบูชา 
20,000   

4 โครงการพาน้องเรยีนรู้ประเพณีวนัเข้าพรรษา 30,000   
5 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 40,000   
6 โครงการวันราชภัฏมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ 40,000   
7 โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีไทย 60,000   
8 โครงการบรูณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอน 
120,000   

9 โครงการวารสารเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม 100,000   
10 โครงการแห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส เล่นน้ าตามวิถีไทย 20,000   

11 โครงการลอยกระทง สมมาน้ าคืนเพ็ง เส็งประทีป 100,000   
    รวมท้ังสิ้น     13,304,900    469,000  

 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์  2 ผลิตและพัฒนาครู 
เป้าประสงค์ 2.1  บัณฑิตครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
 กลยุทธ์  2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ ให้ได้รับการรับรองจากคุรุสภา  สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบาย 
     การผลิตครูของประเทศ 
   2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกที่เอ้ือต่อการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ 2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์  2.2.1 แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบในการสอนและการผลิตนวัตกรรม (ครูของครู) ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
   2.2.2 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เกา่ หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาครู  
     และบุคลากรทางการศึกษา 
   2.2.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 2.3  มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
 กลยุทธ์  2.3.1 วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ รูปแบบการผลิตครูและบุคลลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม 
   
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / โครงการหลัก / 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  2 ผลิตและพัฒนาครู 
เป้าประสงค์ 2.1  บัณฑิตครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ ให้ได้รับการรับรองจากคุรุสภา  สอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิ่น  และนโยบายการผลิตครูของประเทศ  

1 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 - ครูและนักเรียนในโรงเรียนเปาูหมายเข้าร่วม
โครงการเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
วิชาภาษาไทย 

ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 20 
โรงเรียนๆ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

คณะครุศาสตร ์  1,000,000  
  

2 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บณัฑตินกัศึกษาคณะครุศาสตร์ ร้อยละของบณัฑิตครุศาสตร์ทีไ่ดร้บัการพัฒนา ร้อยละ 100 คณะครุศาสตร ์     225,000    

กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกที่เอ้ือต่อการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกท่ีเอื้อต่อการผลิตบณัฑิตครูที่มี

คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ระบบกลไกการผลิตบณัฑิตครูที่มคีุณภาพ ร้อยละ 80 คณะครุศาสตร ์     135,000  

  

เป้าประสงค์ 2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 2.2.1 แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบในการสอนและการผลิตนวัตกรรม (ครูของครู) ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

1 โครงการแสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบในการสอนและการ
ผลิตนวตักรรม (ครูของครู) ให้มีความเข้มแข็ง 

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 คณะครุศาสตร ์   90,000  
  

กลยุทธ์ 2.2.2  พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1 โครงการแกไ้ขปัญหาการจัดการศกึษาและคณุภาพการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 -  ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าในรวมทั้ง
ทักษะในการออกแบบและจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - นักเรียนมีทักษะการเรียนรู ้ด้านการคิดวิเคราะห์
และคิดแก้ปญัหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 - ผู้อ านวยการโรงเรียนสามารถสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรูร้่วมกันให้เกดิขึ้นจริงในโรงเรียนได ้

 - ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด                     
- 20 โรงเรียน 

คณะครุศาสตร ์ 895,800    



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / โครงการหลัก / 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

2 โครงการบม่เพาะคณุธรรมและจรยิธรรมให้กับนักเรียนในระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศกึษา 

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินการบม่เพาะคุณธรรม จริยธรรมของ
สถานศึกษา 

500 คน คณะครุศาสตร ์ 500,000    

3 โครงการอบรมสร้างเสริมโรงเรยีนเครือข่ายเพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยง จ านวนเครือข่ายเพื่อพัฒนาครูพี่เลีย้ง 100 คน คณะครุศาสตร ์ 100,000    

กลยุทธ์ 2.2.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิน่ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากร โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ สู่ยุคไทยเเลนด์ 4.0 

จ านวนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 100 โรงเรียนสาธิตฯ        50,000  

2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต 

นักเรียนสามารถน าทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน
และเขียน ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 โรงเรียนสาธิตฯ        20,000  

3 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการพัฒนา ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสาธิตฯ        30,000  

เป้าประสงค์ 2.3  มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา  

กลยุทธ์ 2.3.1 วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ รูปแบบการผลิตครูและบุคลลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม 

 1 โครงการอบรมการวิจยั พัฒนาและเผยแพร่ รูปแบบการผลิตครู
และบุคลลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม 

จ านวนโรงเรยีนที่ไดร้ับการอบรมเพื่อเสริมสร้าง
โรงเรียนเครือข่าย 

150 โรงเรยีน คณะครุศาสตร ์  30,000  
  

  
รวมท้ังสิ้น 

  
2,975,800 100,000 

 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 3.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติและสากล 
 กลยุทธ์  3.1.1 เพ่ิมระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

3.1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
3.1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการด้วยนวัตกรรม 
3.1.4 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

เป้าประสงค์ 3.2 อาจารย์และบุคคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 กลยุทธ์  3.2.1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิสูงขึ้น 
เป้าประสงค์ 3.3 หลักสูตรได้รับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์  3.3.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก  
เป้าประสงค์ 3.4 แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
 กลยุทธ์  3.4.1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 3.5 สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและน ามาซึ่งชื่อเสียงและ 
    สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน       
 กลยุทธ์   3.5.1 สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
   3.5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนให้มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ/ 
โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

แผ่นดิน เงินรายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ 3.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติและสากล 

กลยุทธ์ 3.1.1 เพ่ิมระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเฉลีย่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

1 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภฏั 

 - นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 
แห่ง ท่ัวประเทศ ไดร้ับการพัฒนา 
 - นักศึกษาครูที่ได้รับการพัฒนามทีักษะ
ภาษาอังกฤษสูงข้ึนร้อยละ 80 

 - จ านวน 76,000 คน                
- มีทักษะภาษาอังกฤษสูงข้ึน
ร้อยละ 80 

คณะครุศาสตร ์ 5,993,600 

  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร คร ูและนักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็น
สากล 

ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR สงูขึ้น 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR  

• ทุกคณะ 
• ศูนย์ภาษา                
• บัณฑิตวิทยาลัย 

300,000   

3 โครงการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (EPT) 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 1,200 คน นักศึกษาสอบผ่าน 50 
คะแนนข้ึนไป ร้อยละ 30 

ศูนย์ภาษา     100,000  
  

4 โครงการสร้างข้อสอบเพื่อวัดระดบัความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษ  

ได้ข้อสอบท่ีมาตรฐานข้ึน เพื่อน าขอ้สอบไป
ทดสอบกับนักศึกษา เพื่อเป็นการวัดระดบั
นักศึกษาใหม่ ในแต่ละปีการศึกษา 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 
1,200คน สอบผ่าน 50 
คะแนน ขึ้นไป ร้อยละ30 

ศูนย์ภาษา       50,000  

  

5 โครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาเพื่อการสื่อสารในระดับสากล(English Camp) 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 200 คน มีทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ  

นักศึกษามีทกัษะในการใช้
ภาษา อังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ
เพิ่มขึ้น 80 % 

ศูนย์ภาษา     200,000  

  



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ/ 
โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

แผ่นดิน เงินรายได้ 

กลยุทธ์ 3.1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา ความมีคุณธรรม จริยธรรม 

1 โครงการราชภัฏจติอาสาพัฒนาท้องถิ่น 1. ชุมชนได้รับการพัฒนา ตลอดทัง้สร้าง
ความสามัคคีในการท างานร่วมกัน และมี
ความรับผิดชอบ  
2. นักศึกษาได้ฝึกฝนกระบวน การคิด
วิเคราะห์การท างานร่วมกันเป็นทมีและมีการ
ฝึกฝนการมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม 

1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ไม่กว่าจ านวน 200 คน 
2. มากกว่าร้อยละ 80 

ทุกคณะ 70,000   

กลยุทธ์ 3.1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศกึษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทกัษะวชิาการด้วยนวัตกรรม 

1 โครงการบม่เพาะให้บณัฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
 (Start up) 

 - นิสิต นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นปีท่ี 3- 4 ได้รับการพัฒนาสู่ความ
เป็นผู้ประกอบการธรุกิจรุ่นใหม ่  
 - ได้แผนธุรกิจท่ีพร้อมด าเนินธรุกจิได้จริง                 
- ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน
เงินทุนในการประกอบธุรกิจ  

 - ร้อยละ 80                   
 - แผนธุรกิจ                  
 - เงินทุนในการประกอบธุรกิจ 

• ทุกคณะ 777,400    

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ   - ร้อยละของโครงการทีส่่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาคณุลักษณะตามมาตรฐาน 
TQF บัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬา
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   
- สามารถผ่านการแข่งขันรอบคดัเลือก      
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย รอบมหกรรม 

 - ร้อยละ 80                   
 - อย่างน้อย 1 ประเภทกีฬา
การแข่งขัน 

• ทุกคณะ 
• ส านักกิจการ
นักศึกษา 

800,000 

  



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ/ 
โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

แผ่นดิน เงินรายได้ 

3 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะวิชาการด้วยนวัตกรรม 

ร้อยละความรูค้วามเข้าใจในการท างานตาม
ประสบการณ์และความสามารถเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 

ร้อยละ 90 • ทุกคณะ                   
• ส านักกิจการ
นักศึกษา     
• บัณฑิตวิทยาลัย       

50,000   

4 โครงการความร่วมมืองแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านภาษาและวัฒนธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

1. จ านวนนักศึกษาทีเข้าร่วม 
2. ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและ
วัฒนาธรรม ส าหรับวิชาชีพของนักศึกษา มี
มากขึ้น 

1. จ านวน 8 คน 
2. ร้อยละ 80 

ฝุายวิเทศสัมพันธ์ฯ   141,440 

5 โครงการการจัดการความรู้ประสบการณต์่างแดนของนักศึกษา
แลกเปลีย่นมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

1. จ านวนนักศึกษาทีเข้าร่วม 
2. ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและ
วัฒนาธรรม ส าหรับวิชาชีพของนักศึกษา     
มีมากข้ึน 

1. จ านวน 8 คน 
2. ร้อยละ 80 

ฝุายวิเทศสัมพันธ์ฯ 35,000   

6 โครงการเปิดโลกวิชาการ ร้อยละของการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 80 ส านักวิชาการและ
ประมวลผล 

150,000   

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 

1.ระดับความสามารถของผู้เข้าอบรมเพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละของการด าเนินงานโครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.ระดับ 3.51 ขึ้นไป  
(จากคะแนนเตม็ 5.00)                              
2. ร้อยละ 80 

บัณฑิตวิทยาลัย 45,000   

กลยุทธ์ 3.1.4 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

1 โครงการเตรยีมความพร้อมพัฒนาหลักสตูรนานาชาติ 1. รายงานผลการส ารวจสภาพปญัหาการ
พัฒนาหลักสตูร  2. จ านวนเครือข่าย 

1. จ านวนรายงาน 1 เล่ม             
2. จ านวน 1 เครือข่าย 

บัณฑิตวิทยาลัย 15,000   



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ/ 
โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

แผ่นดิน เงินรายได้ 

เป้าประสงค์ 3.2 อาจารย์และบุคคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 3.2.1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิสูงขึน้ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุคไทยแลนด ์4.0   - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเขา้ใจ
การวิเคราะห์ค่างาน การก าหนดกรอบของ
ต าแหน่งและระดับต าแหน่งเพือ่ก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้นไดอ้ย่างถกูต้อง  
  -บุคลากรสายสนับสนุนได้รับส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการผลิตผลงานแสดงถึงความ
ช านาญ/เชี่ยวชาญ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

 - ทักษะและสมรรถนะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น                
- ผลงานช านาญการ/
เชี่ยวชาญ 

ฝุายการเจ้าหน้าท่ี 1,488,000   

เป้าประสงค์ 3.3 หลักสูตรได้รับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 3.3.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก      

1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูรและคณะ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

1. หลักสูตรผ่านการบริหารจัดการหลักสตูรตาม
เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 
2. หลักสูตรและคณะรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทราบข้อเสนอแนะและน า
ผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อให้การด าเนินงานหลักสตูร
ยกระดับคุณภาพและมีมาตรฐาน 
3. มีการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด 
4. การด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมให้ส าเรจ็
ภายใต้งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร 

1.ทุกคณะ และหลักสูตร ผล
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร มีคะแนนเฉลี่ย 
3.01 ขึ้นไป และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ มีคะแนน
เฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

1. คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
2. คณะครศุาสตร ์
3. คณะพยาบาล
ศาสตร ์
4. คณะบริหารธุรกจิ
และการบัญช ี
5. คณะนิติ
รัฐศาสตร ์
6. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1,200,00   



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ/ 
โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

แผ่นดิน เงินรายได้ 

2 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด าเนินกิจกรรมนักศึกษา
และร่วมบูรณาการการท ากิจกรรมนักศึกษาได้   
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไป
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
คุณภาพระดับหลักสูตรและสามารถน าข้อมูล
พื้นฐาน การประเมินผล การจัดท ารายงานและ
การจัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
3. หน่วยงานมีการจัดการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยง 
4. หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทราบข้อเสนอแนะและน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การด าเนินงานหลักสูตรยกระดับคุณภาพ
และมีมาตรฐาน  
5. หน่วยงานระดับส านัก/สถาบันรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทราบข้อเสนอแนะ
และน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อให้หลักสูตรยกระดับคุณภาพ
และมีมาตรฐาน 
6. มีการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด 
7. การด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมให้ส าเร็จ
ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

1.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมร้อยละ 
50 ขึ้นไป  2.รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและ
คณะ อย่างละ 1 เล่ม 

1. ฝุายประกัน
คุณภาพ     
2. คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์
3. คณะครศุาสตร ์
4. คณะบริหารธุรกจิ
และการบัญช ี
5. คณะนิติ
รัฐศาสตร ์
6. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7. ส านักงาน
อธิการบด ี
8. ส านักวิชาการ
และประมวลผล 
9. ส านักกิจการ
นักศึกษา 
10. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
11. สถาบันจดัการ
ความรู ้

900,000 

  



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ/ 
โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

แผ่นดิน เงินรายได้ 

เป้าประสงค ์ 3.4 แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
กลยุทธ์  3.4.1 พัฒนาสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ให้เพียงพอตอ่การจัดการศึกษา 

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริการของศูนย์วิทยบริการในยุคดิจิทัลเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

 - ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ 
  - ทรัพยากรสารสนเทศและฐานขอ้มูล
อิเล็กทรอนกิส์มีความทันสมัยและมเีครือข่าย
ห้องสมุดเพิ่มขึ้น 

 - ร้อยละ 80       
 - ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์   
- เครือขา่ยห้องสมุด 

ศูนย์วิทยบริการ 1,500,000 

  

2 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา ร้อยละของการด าเนินงานโครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 80 • ทกุคณะ                 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

     500,000      500,000  

เป้าประสงค ์3.5 สนับสนุนการวิจยัและงานสร้างสรรค ์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมตอ่การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและน ามาซึ่งชือ่เสยีงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน 
กลยุทธ์  3.5.1 สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค ์และน าผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน ์

1 สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ
น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนผลงานการตพีิมพ ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และน าผลงาน วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

7 ผลงาน • ทกุคณะ                   
• สถาบันวิจัยและพัฒนา  
• บัณฑิตวิทยาลัย 

       50,000    

2 โครงการวารสารสังคมศาสตร์นิติรัฐศาสตร์ ปี ที่ 2 ปักษ์ ก.ค.-ธ.ค.61 
และ ปีที่ 3 ปักษ์ ม.ค.-มิ.ย.62 

จ านวนวารสาร วารสาร 2 ฉบับ คณะนิติรัฐศาสตร์ 100,000   

3 โครงการคัดเลือกวทิยานิพนธ์ดเีด่น จ านวนวิทยานพินธ์ดีเด่นที่ผา่นการคัดเลือก 6 เรือ่ง บัณฑิตวิทยาลัย 8,000   
4 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ จ านวนผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ

ระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาต ิ
จ านวน 200 คน บัณฑิตวิทยาลัย   50,000 

กลยุทธ์  3.5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ เพ่ือพัฒนาการเรยีน การสอนให้มีคุณภาพ 
1 โครงการพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ให้มีคุณภาพ 
1. จ านวนอาจารย์เข้ารว่มโครงการ   
2. ผลงานด้านการวิจัย 

1. มากกว่าร้อยละ 80               
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีชิ้นงาน
ด้านการวิจัยอย่างน้อยร้อยละ50  

• ทกุคณะ                
• สถาบันวิจัยและพัฒนา    
• บัณฑิตวิทยาลัย 

200,000   

    รวมท้ังสิ้น     13,332,000     691,440  
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4. พัฒนาบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 4.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 กลยุทธ์ 4.1.1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม 

   4.1.2  ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคคลากรให้เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่และอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม 
   4.1.3  พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศทางด้านหลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและโครงการพระราชด าริที่นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม 
   4.1.4  มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรม 
   4.1.5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
เป้าประสงค์ 4.2 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นองค์กรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
 กลยุทธ์   4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 4.3 เพ่ือให้การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความสุจริต ยุติธรรม มีความรักความสามัคคี 

  กลยุทธ์  4.3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง พัสดุและการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  4.3.2 พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล และตรวจสอบ 
   4.3.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการความเสี่ยง 

   4.3.4 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ 4.4 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและศักยภาพ 
 กลยุทธ์  4.4.1 จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
   4.4.2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ 
   4.4.3. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝึก อบรมของบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ 4.5 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบจัดการวิสาหกิจ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 กลยุทธ์  4.5.1. ด าเนินธุรกิจเพ่ือหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
   4.5.2. จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้ 
   4.5.3.  ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์ การจดสิทธิบัตรที่จะน าไปสู่รายได้ของ มหาวิทยาลัย 



 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / โครงการหลัก / 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ 4.1 เพ่ือใหม้หาวิทยาลัยมีศูนยข์้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธภิาพและทันสมัย 

กลยุทธ์ 4.1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม 

1 พัฒนาระบบห้อง Data Center มีห้องปฏิบัติการ Data Center 1 หลัง ฝุายนวัตกรรมและสื่อ   4,000,000    
2 โครงการ E-Service มาตรฐานการให้บริการที่ทันสมัย มีระบบ E-Service มาตรฐานการให้บริการ 1 ระบบ ฝุายนิติการ     100,000    

กลยุทธ์ 4.1.2  ส่งเสริม สนับสนนุนักศกึษาและบุคคลากรให้เข้าถงึระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่ง

นวัตกรรม 
 - ผลติบณัฑิต วิจัย พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลยักับสังคมและท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรม        
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและมี
ต าแหน่งทางวิชาการวิชาชีพสูงข้ึน 

 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
- ต าแหน่งทางวิชาการ 
วิชาชีพสูงข้ึนร้อยละ 80 

ส านักงานอธิการบด ี    
8,498,800  

  

กลยุทธ์ 4.1.3  พัฒนาระบบข้อมลูและระบบสารสนเทศทางด้านหลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและโครงการพระราชด าริที่นักศึกษา 
บุคลากรและผู้ท่ีสนใจสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม 

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลศิ  

จ านวนนวัตกรรมในการบรหิารจดัการ ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ฝุายนวัตกรรม   1,988,800    

2 โครงการจดัเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบ I-Thesis จ านวนข้อมูลพื้นฐานสารเทศ ร้อยละ 80 บัณฑิตวิทยาลัย   20,000 
3 โครงการจดัท าวารสารสื่อสารกับศษิย์เก่าราชภฏัร้อยเอด็ 

“ลูกมันปลา” 
ร้อยละของการมีเนื้อหาของศิษย์เก่าตัวอย่าง
ทุกคณะ 

ร้อยละ 80 ส านักกิจการนักศึกษา   75,000 

กลยุทธ์ 4.1.4  มีงบประมาณสนบัสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรม 

1 พัฒนาชุดห้องเรียน Smart classroom มีเครื่องมือช่วยการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาผสมผสาน 

1 ชุด • ฝุายนวัตกรรมและสื่อ   1,200,000    



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / โครงการหลัก / 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

กลยุทธ์ 4.1.5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทางการศึกษา มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา 2 ระบบ • ส านักวิชาการและประมวลผล 
• บัณฑิตวิทยาลัย 

  9,000,000    230,000  

เป้าประสงค์ 4.2 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิน่องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ 4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่นตามพันธกจิของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
ท้องถิ่นองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน                          

อย่างน้อย 1 หน่วยงาน   • ทุกคณะ                         
• สถาบันวิจัยและพัฒนา             
• บัณฑิตวิทยาลัย 

      80,000    

เป้าประสงค์ 4.3 เพ่ือให้การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความสจุริต ยุติธรรม มีความรักความสามัคคี 

กลยุทธ์ 4.3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง พัสดุและการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานด้านการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละองค์ความรู้ของผู้ที่เข้ารว่ม
โครงการ  
2.คณาจารย์และบุคลากรเข้าใจระบบการ 
จัดซื้อ-จัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส 

1.มากกว่าร้อยละ 80 
2.ไม่น้อยกว่า 80 คน 

ฝุายพัสด ุ       60,000    

2 โครงการทบทวน/จดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป/ีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระดับมหาวิทยาลัย/
ศูนย์/ส านัก/คณะ 

1. จ านวนแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่
ครอบคลมุทุกภารกิจ    
 2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาแผน
ของมหาวิทยาลัย 

1. ไม่น้อยกว่า 17 แผน 
2. ร้อยละ 90 

ฝุายแผนงานและนโยบาย/ศูนย/์
ส านัก/ทุกคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย 

    400,000    

กลยุทธ์ 4.3.2 พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล และตรวจสอบ 
1 โครงการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการประจ าป/ีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ระดับมหาวิทยาลัย/ศูนย์/ส านัก/คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
ที่ก าหนด 

ร้อยละ98 ฝุายแผนงานและนโยบาย/ศูนย/์
ส านัก/ทุกคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย 

      25,000    



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / โครงการหลัก / 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

2 โครงการก ากับติดตามด้านการจัดการความรู ้
 - กิจกรรม เทคนิคการจัดการความรู ้
 - กิจกรรม KM สัญจร 
 - กิจกรรม เทคนิคการการเขียนแนวปฏิบัติที่ดสีู่ความส าเร็จ 
 - กิจกรรมการน าเสนอแนวปฏบิตัิที่ดีสู่ความส าเร็จ 

1. จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2. มีแนวปฏิบัติที่ด ี
3. การน าเสนอแนวปฏิบตัิที่ด ี

1. ทุกหน่วยงาน 
2. อย่างน้อยหน่วยงาน
ละ 1 เรื่อง  
3. อย่างน้อยหน่วยงาน
ละ 1 เรื่อง 

สถาบันจัดการความรู ้ 80,000   

กลยุทธ์ 4.3.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการความเสี่ยง 

1 โครงการทบทวนแผนความเสี่ยงและพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารและจัดการความเสี่ยง ระดับสถาบัน 

1. ได้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง              
2. แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง 
จ านวน 1 แผน  

• ทุกคณะ       
• ทุกหน่วยงาน  
• บัณฑิตวิทยาลัย 

      70,000    

กลยุทธ์ 4.3.4 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

1 โครงการอบรมกฎหมายของจรรยาบรรณของบุคลากร ร้อยละของกฏ ระเบียบของข้อบังคับของ
จรรยาบรรณของบุคลากร 

ร้อยละ 80 ฝุายนิติการ       50,000    

เป้าประสงค์ 4.4 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและศักยภาพ 

กลยุทธ์ 4.4.1 จัดสวัสดิการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

1 โครงการก่อสร้างบ้านพักส าหรับบคุลากร ช้ันเดยีวแบบแฝด 
แบบคู ่

จ านวนบ้านพักส าหรับบุคลากร ช้ันเดียว
แบบแฝด แบบคู ่

จ านวน 8 คู ่ งานอาคารสถานท่ี 13,216,000    

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเสริมสร้างค่านิยมในองค์กร ร้อยละของกฏ ระเบียบของข้อบังคับของบุคลากร ร้อยละ 80 ฝุายนิติการ       50,000    

กลยุทธ์ 4.4.2. ส่งเสริม สนับสนนุกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ 

1 โครงการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของอาจารยแ์ละบคุลากรเกิด
ความรักความสามคัคีและบรรลุวตัถุประสงค์
ของโครงการ 

1.ไม่น้อยกว่า 200 คน  
2. ร้อยละ 80  

สโมสรบุคลากร     950,000    

2 โครงการพัฒนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ สโมสรบุคลากร       40,000    



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / โครงการหลัก / 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ประเภทงบประมาณ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

กลยุทธ์ 4.4.3. ส่งเสริม สนับสนนุการศึกษาดูงานการฝึกอบรมของบุคลากรท้ังในและต่างประเทศ 

1 โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการด้านการพัฒนาบุคลิก 
ภาพในการปฏิบตัิของสายสนับสนนุ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 

 - ร้อยละของการด าเนินงานโครงการที่
บรรลตุามวตัถุประสงค์ของโครงการ                

ร้อยละ 80 ฝุายการเจ้าหน้าท่ี       20,000    

เป้าประสงค์ 4.5 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบจัดการวิสาหกิจ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้ 

กลยุทธ์ 4.5.1. ด าเนินธุรกิจเพ่ือหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์บริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ 
(หลักสูตรระยะสั้น) (RM-04) 

จ านวนศูนย์บริการวิชาการผา่นระบบ
สารสนเทศ 

 1 ศูนย ์ คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

    200,000    

2 โครงการจดัการรายได้ให้กับมหาวทิยาลัย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ≥ 20 ฝุายกิจการพิเศษ       30,000    

กลยุทธ์ 4.5.2. จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้ 

1 จัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพ หลักสตูรที่ด าเนินการ 3 หลักสูตร คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี       50,000  

 กลยุทธ์ 4.5.3.  ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ ์การจดสิทธิบัตรที่จะน าไปสู่รายได้ของ มหาวิทยาลัย 

1 โครงการสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์ และสิทธิบตัร จ านวนลิขสิทธิ์และสิทธิบตัร อย่างน้อย 1  สถาบันวิจัยและพัฒนา       10,000    

    รวมท้ังสิ้น     40,068,600    375,000  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 5.1 เพ่ือให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 กลยุทธ์  5.1.1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
   5.1.2 พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
   5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 
เป้าประสงค์  5.2 เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
   ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์  5.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
    5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking ) 
 เป้าประสงค์ 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

  กลยุทธ์  5.3.1 พัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / 
 โครงการหลัก / โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
 ประเภทงบประมาณ  

 แผ่นดิน   เงินรายได้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 5.1 เพ่ือให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เร่ืองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ 5.1.1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม                  

: ราชภัฏสีเขียว 
ร้อยละความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ร้อยละ80 • ส านักกิจการนักศึกษา       
• ทกุคณะ                     
• บัณฑิตวิทยาลัย 

       50,000  

กลยุทธ์ 5.1.2 พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
1 โครงการปรับปรุงถนนและทางสัญจร ถนนสามารถใช้งานได้อย่างประสทิธิภาพ อาจารย์และบุคลากร และประชาชนที่ได้ใช้

ถนนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภยัและมี
ประสิทธิภาพ 

อาคารสถานท่ี   6,875,000  
  

2 โครงการระบบส่องสว่างภายในมหาวิทยาลัย ระบบส่องสว่างภายในมหาวิทยาลยั 
สามารถ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

อาจารย์และบุคลากรและประชาชนที่ได้ใช้
บริการภายในมหาวทิยาลัยสามารถใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

อาคารสถานท่ี   3,499,500    

3 โครงการปรับปรุงลานกิจกรรม มีลานกิจกรรมภายในมหาวิทยาลยั อย่างน้อย 1 ลานกิจกรรม อาคารสถานท่ี   4,950,000    

กลยุทธ์ 5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 

              

เป้าประสงค์  5.2 เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชมุชนและท้องถิน่โดยด าเนินการให้พ้ืนที่
ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
1 โครงการเครือข่ายการเรยีนรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ

บริหารจดัการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
1. สัดส่วนของขยะมลูฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน ์
2. สัดส่วนของเสยีอันตรายและกาก ได้รับ
การก าจัดจากชุมชนอย่างถูกต้อง  

1.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75                     
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

อาคารสถานท่ี      493,850    



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / 
 โครงการหลัก / โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
 ประเภทงบประมาณ  

 แผ่นดิน   เงินรายได้  

กลยุทธ์ 5.2.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนเตรียมการเข้าสูก่ารจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  (UI Green Metric World University Ranking ) 

              

เป้าประสงค์ 5.3 นักศึกษาและบคุลากรของสถาบันมจีิตอาสาในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ 5.3.1 พัฒนานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

1 โครงการอบรมแกนน าการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการน านวตักรรม เทคโนโลยีมา
บริหารจดัการอนุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละ 90 ส านักกิจการนักศึกษา      150,000  

2 โครงการ “ตุ้มฮักตุม้โฮมอีสานสามัคค ี ผู้เข้าร่วมโครงการมสี่วนร่วมเป็นจติสา
ธารณ อาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียน 

ร้อยละ 80 ส านักกิจการนักศึกษา       32,000  

    รวมท้ังสิ้น     15,818,350    232,000  

 
  
  

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
9(3) และมาตรา 14 ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐาน              
ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดขึ้นรวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเปิดเผยและแสดง
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน บุคลากร
ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ตามมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น       
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบบสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพ่ีอให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัด สรร
งบประมาณ เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวในกรณีที่ส่วน
ราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผล
สัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 

4.1 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือน าไปสู่
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการก ากับ ติดตาม องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพสถาบัน ข้อ 5. การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ 
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ดังนี้  

4.1.1 ผู้บริหารมีรการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4.1.1.1 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ในการ
ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี/ครั้ง เพ่ือทบทวนเปูาหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อ งกับ
สภาพการณ์พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเปูาหมายทุกระดับ     
ที่เก่ียวข้อง 

4.1.1.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบันอย่าง
ครบถ้วนรวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปูาหมายหรื อปรับแผนการ
ด าเนินงานในรอบปีถัดไปพร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายในโดยใช้สื่อ
ต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย 
 
 



 

4.1.2 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1.2.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ      
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอันจะท าให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.1.2.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจ 
ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวพร้อมกับการก ากับและตรวจสอบ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าและมีความเสี่ยงอยู่ระดับ             
ในที่ยอมรับได ้

4.1.2.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อ
บุคลากรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
โครงการพัฒนาองค์กรให้คล่องตัว (Lean organization) เป็นต้น 

4.1.3 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

4.1.3.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานโดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน     
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (on – 
the – job training) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.1.3.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้  
และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practices) เป็นต้น 

4.1.4 ผู้บริหารได้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.1.4.1 ผู้บริหารความยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของ
สถาบัน ให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบันโดยให้สอดคล้อกับทิศทาง   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4.1.4.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปูอง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุาย        
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 

4.1.4.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดท ารายงานสรุปผลการท างาน
และรายงานการเงินของสถาบันต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

4.1.4.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษาและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 



 

4.2 กรอบการก ากับ ติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562  
 การก ากับ ติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ     
ที่เป็นส่วนราชการ ในระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผล มีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง 
 ส าหรับกรองการก ากับ ติดตามและประเมินผล/โครงการ และความส าเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณและ           
การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ 
การประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทยของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจาการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของส านักงบประมาณและการติดตามและ
ประเมินผลของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


