


 

 
 

แผนการจัดการความรู ้
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ปณิธาน : มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา 
ด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปรัชญา : แหล่งความรู้ตลอดชีวิต 
Source of Knowledge for a Lifetime 

ยาวชีวํ ภูมิปญฺญา ฐาน ํ
วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลยัช้ันนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 

 อัตลักษณ์ลักษณ์ของบัณฑิต  :  กล้าคิด จติอาสา 

เอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย  :  เป็นมหาวิทยาลยัที่มีความโดดเด่นใน นวัตกรรม  พัฒนาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อม   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจที ่4 
บริการวิชาการ   

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของผู้นํา

ชุมชน  ผู้นําศาสนา
และนักการเมือง

ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ผลิตและพัฒนาคร ู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

พัฒนาระบบบริหารการจัดการ 
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ทุธ
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พันธกิจที ่1 
ผลิตบัณฑติที่มี

ความรู้   
มีคุณธรรม และ

จริยธรรม  จิตอาสา 

พันธกิจที ่2 
ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในการแสวงหาความ
จริงเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

พันธกิจที ่3 
ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 5 
พัฒนาศักยภาพ

มหาวิทยาลยัให้สามารถ
เป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู ้

พันธกิจที่ 6        
น้อมนําส่งเสริมและ
สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

 

พันธกิจที ่7 
เสรมิสร้างความ 

เข้มแข็งของ 
วิชาชีพครูผลิตและ 

พัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

พันธกิจที ่8 
ศึกษาและแสวงหา

แนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะกับการดํารง 

ชีวิตและการประกอบ
อาชีพของปวงชน 

พัน
ธก

ิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 
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ท้องถิ่น 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงมีจิตอาสา ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
นวัตกรรม 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการ ด้วย
นวัตกรรม 
- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจดัการ
งานวิจัยให้มปีระสิทธภิาพดว้ยนวัตกรรม 
พันธกิจ 
- เพิ่มระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเฉลีย่ของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
- พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ได้รับผลการประเมินในระดับดี
มาก 
- พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา 
- พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้มีตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิสูงขึ้น 

 

 

 

ท้องถิ่น 
- ส่งเสรมิและพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือในทอ้งถิ่น
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสทิธภิาพ  
นวัตกรรม 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ 
- ส่งเสรมิและพัฒนานวัตกรรม การจดลิขสทิธิ์ การจด
สิทธิบัตรที่จะนําไปสู่รายได้ของมหาวทิยาลัย 
- พัฒนาศนูย์ข้อมลูและระบบสารสนเทศทีม่ี
ประสิทธภิาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม 
- ส่งเสรมิ สนับสนุนนกัศึกษาและบุคคลากรให้เข้าถึง
ระบบข้อมลูและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพืน้ที่
และอย่างมีประสทิธิภาพด้วยนวัตกรรม 
- พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศทางด้าน
หลักสูตร นกัศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
โครงการพระราชดํารทิี่นกัศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้วยนวัตกรรม 
- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ และการพฒันานวัตกรรม 
พันธกิจ 
- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงนิ 
การคลัง พสัดุและการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร
มาภิบาล 
- พัฒนาระบบการกํากับ ดูแล และตรวจสอบ 
- พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและจัดการความ
เสี่ยง 
- มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สอดคลอ้งกับธรรมาภิบาล 
- จัดสวัสดิการเพือ่ยก ระดับคุณภาพชีวติของบุคลากร 
- ส่งเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร  
- ส่งเสรมิ สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝกึอบรมของ
บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 
- จัดการทรัพยากรของมหาวทิยาลัยให้เกิดรายได้ 
 

ท้องถิ่น 
- มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบ ลดผลกระทบต่อทอ้งถิ่นใกล้เคียง 
นวัตกรรม 
- ถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดการสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
พันธกิจ 
- อนุรักษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลยั 
พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการเข้าสู่
การจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว  
(UI Green Metric World University 
Ranking) 
 

ท้องถิ่น 
- เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
- สนับสนุนงานวิจัยที่นําศาสตร์ของ
พระราชามาเป็นแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและ
ผู้สูงอาย ุ
- จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพือ่เป็น
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสาน 
- จัดกจิกรรมสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
นวัตกรรม 
- ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
นําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วย
นวัตกรรม 
- จัดการศึกษาดว้ยกระบวนการเรียน
การสอนที่หลากหลายและทันสมยัด้วย
นวัตกรรม 

 

ท้องถิ่น 
- พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย
โรงเรียน  ชุมชน  ทอ้งถิ่น  ศิษย์เก่า  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีสว่น
ร่วมในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-  พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น 
นวัตกรรม 
- แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบ  
ในการสอนและการผลิตนวัตกรรม    
(ครูของครู)  ให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
- วจิัย  พัฒนา  และเผยแพร ่รูปแบบ
การผลิตครูและบุคลลากรทาง
การศึกษา ด้วยนวัตกรรม 
พันธกิจ 
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ครุ
ศาสตร์ให้ได้รับการรับรองจากคุรุสภา  
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และนโยบายการผลิตครูของประเทศ 
- พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการ
ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชพี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

พัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ผลิตและพัฒนาคร ู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

พัฒนาระบบบริหารการจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 
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     บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดําเนินการวิเคราะห์
สภาพการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่ผ่านมาและผนวกกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้      
ชี้จุดเด่นหรือ จุดแข็ง แนวทางปฏิบัติ จึงได้นําข้อเสนอแนะต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงเป็นแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 นับเป็นแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มใช้แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 ในชื่อของแผนกลยุทธ์แลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 – 2554 ฉบับที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 และฉบับที่ 3 แผนกลยุทธ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2565) ได้วางกรอบการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย
มี ปรัชญา คือ “Source of Knowledge for a Lifetime” แหล่งความรู้ตลอดชีวิตและได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริหารจัดการสู่
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วย LERT 4.0 Model เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งการแปลง
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัย
แผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือสําหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่า ง ๆ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาท้องถิ่น 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตและพัฒนาครู 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบริหารจัดการ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 สําหรับกรอบการกํากับ ติดตามและประเมินผล/โครงการ และความสําเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จัดให้มีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณและ        
การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับการ
ประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปีโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกัน
คุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทยของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาการใช้
จ่ายงบประมาณ : PART ของสํานักงบประมาณและการติดตามและประเมินผลของอธิการบดีโดยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในส่วนของการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานระดับคณะ/หน่วยง าน คือ การนํา
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการที่สําคัญ คือ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของคณะ/หน่วยงานที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยซึ่ง
คณะ/หน่วยงานจะต้องกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบใน
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พันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ การบริการวิชาการ การวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งวิชาชีพครู การบริหารจัดการและการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย 
 
1.1 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565  
 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 จัดทําขึ้นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บนพ้ืนฐานข้อมูลสําคัญที่นํามาวิเคราะห์และประมวลผล 
ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน ประวัติของมหาวิทยาลัย และสารสนเทศ
พ้ืนฐาน 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้บริหาร บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565 ตามแนวนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

4. นโยบายและแนวคิดของผู้บริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
5. ข้อมูลการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 

(SWOT) 
6. ข้อมูล จากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574)แผนยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.2561 – 2564) 

โดยมีความสัมพันธ์ในกรอบแนวคิดคือดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
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1.2 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565    
มีขั้นตอนดังนี้   
 1. การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2565  เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทั้งภายใน
และภายนอก รวมทั้งความสํารวจความต้องการของผู้ที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคคลกรสายสนับสนุน รวมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
ผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
 2. การพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ฯ และแนวทางการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยผู้บริหารทุกระดับโดย 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนําแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสู่การปฏิบัติ           
ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ ประกอบด้วย 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะ ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกัน
พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ฯและกําหนดแนวทางการกําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ 
 3. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ นําข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และประมวลผลจัดทําแผน   
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565  
 4. มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการวิพากษ์แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2565  ในวันจันทร์ที่ 4กันยายน พ.ศ. 2560 ณ. ห้องประชุมกันเกรา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 5. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ นําเสนอแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ 7 กันยายน 2560 
 6. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ นําเสนอแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ         
เพ่ือนําไปใช้ในกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 นําไปสู่การพัฒนาคนไทยให้มีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคม            
มีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
    (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
    (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ             
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
    (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
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    (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
    (6) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา           
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
    (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวราบมากข้ึน 
 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
    (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อย สู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
    (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
    (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
    (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
    (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
    (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
    (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
    (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
    (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
    (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
    (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ ทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นระบบการบริหารจัดการ 

        อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
    (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
    (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
    (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
    (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล 
    (6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
    (7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย  

เป็นคนดีคนเก่งมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้น
ในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสมการฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ํา
ในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่ง
ทุนในการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญ        
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการ
การลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง ให้ความสําคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้ง
มิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศ
ปราศจากคอร์รัปชั่นมีการกระจายอํานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่ เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาค   
และท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อน        
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับที่  11 ทั้งการเพ่ิม        
การลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญ 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพโอกาสและข้อจากัดของพ้ืนที่รวมทั้ง ความต้องการของภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ประสานและพัฒนาความร่วมมือ
กันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นการดูแลการดําเนินงาน ตามข้ อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลกระดับ
ภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค 
 
 

1.5 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2564 
  

วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 
  “เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม  บนพ้ืนฐานแหล่งผลิต และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ ” 
 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม เพ่ิมศักยภาพ      
การบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
 2. พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการบริการ สินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง วัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
 3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมให้มี   
การดําเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์รวม 
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)  เติบโตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี  
 2. สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน 
         เกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต  
 และการลงทุน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน  
         และสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4    สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ 
         และยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5    รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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1.6 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
 
 วิสัยทัศน์ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน    
การสอน เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการ 
2. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
3. สร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และประกอบการในการ

จัดการศึกษา 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาธิบาลสู่การ

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนําแนวพระราชดําริทํานุบํารุงศิลปและ

วัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่น 
2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
1. การพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
 1.ด้านเศรษฐกิจ    
 2. ด้านสังคม  
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

- บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความ
ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

- บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 
การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 

- บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
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2. การผลิตและพัฒนาครู 
เป้าหมาย 

  1.ผลิตครูระบบปิด/เปิด     
2. การพัฒนาศักยภาพครู  
3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

กลยุทธ์ 
- ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น 
- พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย 

  1. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2. พัฒนาอาจารย์ 
  3. คุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ์ 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- พัฒนาคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรู้ 
- พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าหมาย 
1. แบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
2. ระบบฐานข้อมูล 
3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4. พัฒนาเครือข่าย 
5. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
- ร่วมกําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม 
- จัดหา พัฒนา แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา 
- สร้างเครือข่ายประชารัฐในการทํางานตามพันธกิจ 
- จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
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5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
เป้าหมาย 

1. เ พ่ือให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์  
-  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
-  พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
-  ส่งเสริมและสนับสนุน การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric 

World University Ranking) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2561 – 2565 

 
จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นเชิงรุก จึงนําข้อมูลมาวางแผนโดยมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้ง         

4 ระดับ คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย มาตรการ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ 
แผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือนําไปสู่การทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง แผนบริหาร
งบประมาณและนําไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
2.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 1.1 ความเป็นมาของนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ใน
มาตรา 18 (1) ไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่กําหนดนโยบายและอนุมัติ แผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้กําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพ่ือทบทวน
นโยบายสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 – 2  มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนโยบาย 10 ข้อ ดังนี้ 
    1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
    2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
    3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
    4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    5. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    6. ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 
    7. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
    8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
    9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย 
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 1.2 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    1.ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
     1.1 การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก จิตอาสา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
จิตสาธารณะในการช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ ส่งเสริมทักษะด้านภาษา ทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งเน้นการ
สร้างผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ อย่างน้อยปีละ 1 รางวัล 
    1.2 การพัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ประเทศชาติและสากลเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและ
ภาษาไทย เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจบการศึกษา
ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด อย่างน้อยร้อยละ 80 และบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีผลการประเมินความ     
พึงพอใจของนายจ้างอย่างน้อยร้อยละ 80 
    1.3 ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาสากล และส่งเสริมการพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนสายทักษะวิชาชีวิต และสายทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการเรียน
ทักษะวิชาการ 
    1.4 พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
    1.5 จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience based) เพ่ือให้
นักศึกษารู้จักคิดเป็น ทําเป็น มีวิจารณญาณ 
    1.6 ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะต้องมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 100 คน 
 

   2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
    2.1 มีระบบการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอํานาจในการบริหารและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
    2.2 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและ      
มีตําแหน่งงานที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
    2.3  มีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจการบริหารงานบุคคล เช่น มีระบบและหลักเกณฑ์
การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งงาน การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
และการให้รางวัลอย่างโปร่งใส ตลอดจนการให้สวัสดิการบ้านพักตามความจําเป็น ค่ารักษาพยาบาล 
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
    2.4  การพัฒนาระบบบริหารงานด้วยสารสนเทศ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วในการปฏิบัติงานและข้อมูลสามารถนํามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.5 การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งท้ังด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย  
    2.6 การระดมทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุน       
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองพัฒนาระบบวิสาหกิจมหาวิทยาลัย   
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดหารายได้ และการระดมทุนของมหาวิทยาลัย  
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   3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    
    3.2 การนําผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือนําไปต่อยอดในการพัฒนา
อาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    3.3 การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ โดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
    3.4 สืบสาน โครงการตามศาสตร์พระราชา น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
    3.5 จัดหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมวิจัยเบื้องต้น ด้านการบริหารและบัญชีครัวเรื อนและ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน 
   4.  ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    4.1 จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ และนักศึกษาดําเนินการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือนําไปสู่
การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาท้องถิ่น 
    4.2 โครงการวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น 
โครงการตามศาสตร์พระราชา ตลอดจนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้ 
    4.3 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความสามารถในการทําวิจัย
เพ่ิมข้ึน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
    4.4 สนับสนุนให้มีการทํางานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับอาเซียน ระดับชาติและ
นานาชาติสนับสนุนการทําวิจัยเชิงพาณิชย์,การทําวิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน  
    4.5 ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ  
   5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    5.1 กําหนดให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
    5.2 สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
    5.3 สร้างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือปลูกฝังและสร้าง
จิตสํานึกในความเป็นไทย ทํานุบํารุงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยค้นหา ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
    5.4 มกีารส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืนๆ ที่บุคลากร นักศึกษานับถือตลอดจนส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการสอน
การทําสมาธิให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่นักศึกษาและบุคลากร ให้สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  
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   6. ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 
    6.1 ผลิตครูและวิชาชีพอ่ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่ มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึกและจิตวิญญาณของความเป็นครู และวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
    6.2 จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอ่ืนเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และ
เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรอ่ืนแก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่
เข้ามาศึกษาค้นคว้า 
    6.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย และเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาอ่ืน ๆ ภายในปี 2562
จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตร English Program  
 

   7. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
    7.1 การพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
    7.2 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ 
สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาวะที่ดี เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่น และ
ปลอดภัย และในปี 2564 ให้ได้รับรางวัล Green University 
    7.3 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน 
และท้องถิ่นโดยดําเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

   8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
    จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร 
 

   9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    9.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกในระดับดีมาก 
    9.2 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพในทุกระดับ 
 

   10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย 
    จัดให้มีธรรมนูญมหาวิทยาลัยภายในปี พ.ศ. 2562 และจัดทําแผนแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
2.2 นโยบายและแนวคิดของคณะผู้บริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ใช้แนวคิด 4Ps Innovation และ LERT 4.0 Model 
เพ่ือนําไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้
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ภาพที่ 7 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร 

 
4Ps Innovation ประกอบด้วย 
 Paradigm Innovation : การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนทัศน์ใหม่อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการ
บริหารเชิงสร้างสรรค์ครอบคลุม 4 พันธกิจ 
 Position Innovation : เป้าหมายพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative 
University)สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 Process Innovation : กระบวนการขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้แก่ 

- จัดทําแผนวิชาการหลัก (Academic Master Plan) ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการการศึกษา 
- พัฒนาระบบการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน 
- เพ่ิมขีดความสามารถ Globalized Education  
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแสวงหาพลังงานทางเลือกสร้างสภาพแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียวอย่าง 

บูรณาการของมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
 Product Innovation : เป็นผลผลิตที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดข้ึนได้แก่ 

- คุณภาพคณาจารย์และบุคลากร 
- คุณภาพบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ 
- คุณภาพหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน 
- คุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน 
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LERT 4.0 Model  
 เป็นรูปแบบที่ใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบริหารจัดการสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในระดับชาติ 
 

L ประกอบด้วย 
 Leadership ภาวะผู้นําคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นผู้นํา
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนําพากลุ่มของตนในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องดําเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

Loyalty ความจงรักภักดีคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้ เกิดความรักความรู้สึก
เป็นเจ้าของ (Ownership) ในองค์กรร่วมกันยินดีที่จะร่วมแรงร่วมใจในการประสานพลังเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

Law and Rule กฎหมายและกฏระเบียบการดําเนินงานและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต้องอยู่
ภายใต้หลักนิติธรรมถูกกฎหมายเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยการออก
กฎระเบียบต่างๆต้องเป็นไปเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้อย่างมีเสถียรภาพเพ่ือประโยชน์ของ
คณาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่ตลอดจนนักศึกษาโดยรวม 
 

E ประกอบด้วย 
Equity ความเสมอภาคสําหรับคณาจารย์และบุคลากรในการดําเนินการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการเพ่ือบรรจุอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง
การลาศึกษาต่อการจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาต่อต้องยึดหลักความเสมอภาคความยุติธรรมผลการทํางาน
ตลอดจนขวัญและกําลังใจของคณาจารย์และบุคลากรสําหรับนักศึกษาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกันในการรับบริการจากทางมหาวิทยาลัย 

Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้
คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกคนได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการทํางานและการเรียนการสอนการบริหารงบประมาณ
ต้องมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตลอดจนให้เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายได้
ให้กับมหาวิทยาลัยผ่านการบริหารเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลั ยการ
ให้บริการวิชาการการวิจัยการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

Effectiveness ประสิทธิผลโดยนําหลักการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public 
Sector Management Quality Award, PMQA) มาใช้ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากลซึ่งประกอบด้วย 7 หมวดได้แก่การนําองค์กรการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลการ
จัดการกระบวนการและผลลัพธ์การดําเนินการ 

R ประกอบด้วย 
Respect การเคารพนับถือส่งเสริมให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพนับ

ถือให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยการไหว้เมื่อพบปะกันและมีน้ําใจช่วยเหลือกันตามสมควรเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของภารกิจมหาวิทยาลัยและเพ่ือส่งเสริมความรักสามัคคีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นไทยให้มีการสืบทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไปอย่างยั่งยืน 
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Responsibility ความรับผิดชอบปลูกฝังให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
โดยรวมและทําให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

Re-forming Welfare ปรับปรุงระบบสวัสดิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนสวัสดิการสําหรับ
คณาจารย์และบุคลากรให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้กองทุนมีความมั่นคงตอบสนองและ
สอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนเพ่ิมสวัสดิการบ้านพักเพ่ือลดรายจ่ายของผู้มี
เงินเดือนน้อย 
 

T ประกอบด้วย 
Transparency ความโปร่งใสการบริหารจัดการในทุกระดับต้องโปร่งใสสามารถชี้แจงและตรวจสอบ

ได้ให้มีการรับทราบผลการดําเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานจะดําเนินการการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณาจารย์และบุคลากรโดยจัดประชุมสมัยสามัญภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

Technical Skills ทักษะทางเทคนิคส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
(Individual Development Plan) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการวัด
ประเมินผลการจัดทาผลงานทางวิชาการการจัดทาผลงานเพ่ือเลื่อนตําแหน่งสายสนับสนุนการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนการจัดทํางานวิจัยให้สําเร็จการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
การจัดอบรมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือนาไปสู่เชิงพาณิชย์การพัฒนาหลักสูตรสห
กิจศึกษา (Work Integrated Learning. WIL)  
 

Teamwork การทํางานเป็นทีมส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยการทํางานเป็นทีมตามความสนใจและความถนัดโดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์
ของทีมที่ชัดเจนมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหลายหน่วยงานยังมีบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ
จําเป็นต้องอาศัยคณาจารย์ที่มีความสนใจมาช่วยงานให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงความเสียสละ
ความทุ่มเทของคณาจารย์และบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้งานสําเร็จได้ตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ 
 
2.3 ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ค่านิยมองค์กร พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
ปณิธาน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ปรัชญา 
 แหล่งความรู้ตลอดชีวิต   
   Source of Knowledge for a Lifetime  

ยาวชีวํ ภูมิปญฺญา ฐาน ํ
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วิสัยทัศน์ 
  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
 

นิยามวิสัยทัศน์ 
  มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นที่พ่ึงของชุมชน เป็น
แหล่งองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
  นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมด้านการบริหารอย่างมีส่วนร่วม พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการศึกษา จัดทําแผนวิชาการในการพัฒนา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นที่ยอมรับ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน  
 

เป้าประสงค์หลัก (Primary Goal) 
1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้จากฐาน

งานวิจัยส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสารสนเทศที่ จัดการเรียนการสอน เผยแพร่ความรู้ และการบริการ

วิชาการ ในอันดับต้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเกณฑ์ของสถาบันระดับสากล 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์หลัก 
1. กลุ่มเป้าหมายในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ

โครงการส่งเสริมรายได้จากงานวิจัยเป็นฐาน ทําให้กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างรายได้สูงขึ้นร้อยละ 20 ตาม
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด กชช. 2 ค. เช่น การมีงานทํา การเรียนรู้โดยชุมชน การได้รับการศึกษา 

2. โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีผลการประเมินคุณภาพ ไม่ต่ํากว่าระดับดีมากร้อยละ 90  
3. มีระบบสารสนเทศท่ีติดอันดับการแพร่องค์ความรู้ โดยติดอันดับจากสถาบันจัดอันดับในระดับ 

สากล 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ทั่วประเทศ 
 
อัตลักษณ์บัณฑิต 
 กล้าคิด จิตอาสา 
 

นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต 
  กล้าคิด 

การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
มีภาวะผู้นํา 

 จิตอาสา 
  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวช้ีวัดอัตลักษณ์บัณฑิต 
กล้าคิด 
- มีโครงการที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมในด้านความคิด 
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการ 
- มีความเป็นผู้นําสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์ในเชิงสร้างสรรค์ 
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จิตอาสา 
- กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
- มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น/สังคม/สิ่งแวดล้อม 

 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม และ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

ค่านิยมองค์กร 
“RERU” 

R : Responsibility มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
E : Experience  ประสบการณ์ที่ดีจะนําไปสู่ความสําเร็จ ทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
R : Respect  อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร 
U : Unity  มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน 
 

พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสํานึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
      2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ     
      3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชาติ 
      4.  บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสํานึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
      5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
      6. น้อมนําส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทํางานและการดําเนินชีวิต   
      7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี    
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
      8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก และด้านสภาพแวดล้อมปัจจัย

ภายใน จากท่ีได้สังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ 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 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งการ บูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และ
การผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล นําองค์ความรู้ที่มีความ
หลากหลายทางวิชาการไปพัฒนาชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนและท้องถิ่น  โดยมีการ
ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน  พัฒนาความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านสินค้าและบริการ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
เป้าประสงค์ 

1. มีผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนําไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
3. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างคุณค่าและจิตสํานึกรักษ์ท้องถิ่น 
4. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนา

ท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
 
 

ตารางท่ี 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนาท้องถิ่น 1. มีผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมนําไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

1. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทํางานวิจัย
และขอทุนจากแหล่งทุน 

2. กลยุทธ์ที่ 2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประสาน
ความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 

3. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/
องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น 

4. กลยุทธ์ที่ 4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัย
ชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและ

อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมี
ทัศนคติที่ดีถูกต้อง 

1. จัดทําฐานข้อมูลพ้ืนที่บริการเพื่อศึกษา
วิเคราะห์ 

  ปัญหา ศักยภาพและความต้องการที่แท้จริง 
2. กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการความร่วมมือของ

มหาวิทยาลัยเครือข่าย  
   และชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บ่ม

เพาะให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความพร้อมด้วย
คุณลักษณะ  4 ประการ 

3. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการแก่ ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

4. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในเขต
พ้ืนที่บริการให้ประสบความสําเร็จด้วยองค์
ความรู้ 

3. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสริมสร้างคุณค่าและจิตสํานึกรักษ์
ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกันทํา
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
2 .สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. มีกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

4. บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนา
ท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 

1. หลักสูตรที่นํามาบูรณาการเรียนการสอนวิจัย
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งบูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์แบบสหวิทยาการ และมีการ
เชื่อมโยงการพัฒนาครูประจําการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

หลักสูตรและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพแล้วได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 
ตารางท่ี 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตและพัฒนาครู เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ผลิตและพัฒนาครู 1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และ

สมรรถนะเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ของหลักสูตรและตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ให้ทันสมัยมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะของอาชีพ 

2. พัฒนาครูของครูให้มีประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย/โรงเรียนเครือข่ายมาบูรณา
การกับองค์ความรู้และหลักวิชาการ เพื่อ
ถ่ายทอดสู่นักศึกษา 

3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะใน
การสอน 

4. สร้างเครือข่ายพัฒนาครูและบัณฑิตครู 
5. การจัดอบรมและพัฒนาครูประจําการ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสู่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรู้ 

6. สร้างเจตคติท่ีดีให้บัณฑิตครู ให้ความสําคัญ
กับการเป็นครูในภูมิภาค 

7. สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติใน
ประเด็นของวิชาชีพครู 

2. ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่เข้าสู่
วิชาชีพแล้วได้รับการเสริม
สมรรถนะเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู  
(ศิษย์เก่า) ที่เข้าสู่วิชาชีพ 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของ
นักศึกษา ศิษย์เก่าและบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ด้าน
การศึกษาให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและให้ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ 
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เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
 

ตารางท่ี 12 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

  1.บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับทักษะ ในศตวรรษที่ 21 

3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการ
กับการทํางานและเสริมสร้างสร้างทักษะและ
จิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

4. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัย
อุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

5. พัฒนาห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมือ
อาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น และให้ความสําคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีใช้

หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับ LERT 4.0Model ปรับปรุง และพัฒนาระบบสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัย เน้นการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนางานด้านต่าง ๆ เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและ
บุคคลากรให้เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่และอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ 

1. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นทันสมัย 
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ตารางท่ี 13 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
คล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่
ยอมรับด้านการเป็นสถาบัน 
การศึกษาเพ่ือท้องถิ่นทันสมัย 

1. ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา ให้เป็นคนดีและคน
เก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
ศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
อย่างเต็มที่ 

2. อัตราส่วนจํานวนผลงานวิจยัและองค์ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจํานวน
ผลงานดังกล่าวที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

3. ผลการสํารวจการรับรู้ข่าวสารของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมี 

   ธรรมมาภิบาล 
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการบริหารงานภาครัฐ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กรภายในและ

ต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

8. พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและ
งบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

9. พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

10. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือ
ขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

11. ผลสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของ
ประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้

ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง โดยทําการพัฒนาภูมิ
ทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้าง
สุขภาวะที่ดี เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่น และปลอดภัย และในปี 2564 ให้ได้รับ
รางวัล Green University บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยดําเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
2. เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดําเนินการให้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตารางท่ี 14 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเป้าประสงค์และกลยุทธ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

1. ส่งเสริมสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์หรือพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสภาพภูมิ
ทัศน์และสภาพแวดล้อม 

3. มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
ลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 

 2. เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการ
วิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดําเนินการ
ให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

1. พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือ
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว    (UI Green Metric 
World University Ranking ) 
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมี
จิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
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ส่วนที่  3 
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ปีงบประมาณ  2561 – 2565 สู่การปฏิบตั ิ
 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่
ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ โดยได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง 
ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน  
มีประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร 
 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ  ได้นําเทคนิควิธีการสมัยใหม่คือ “การบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” เป็นการบูรณาการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบการงบประมาณ และระบบการวัดผล
งานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทําผลตัวชี้วัดการดําเนินงานหลัก และเกณฑ์มาตรฐานไว้
ล่วงหน้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
คุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
3.1 กระบวนการในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  การวางแผนยุทธศาสตร์  โดยมีกระบวนการ  คือ 
  1.1  การวิเคราะห์ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่การ
วิเคราะห์หาจุดแข็ง(Strengths) และจุดอ่อน(Weaknesses) ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านระบบองค์การ ด้านทักษะของบุคลากร ด้านคุณค่าร่วมในองค์การด้านรูปแบบการนําองค์การ 
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่  การวิเคราะห์ หาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (Threats) ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผู้รับบริการ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี   
  1.2 การประเมินสถานภาพขององค์กร (Organization Positioning) โดยการนําผลการ
วิเคราะห์สภาพภายนอก และภายในองค์กรด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมาประเมินสถานภาพ
ขององค์กรต่อไป 
  1.3 การกําหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรเพ่ือกําหนดให้แน่ชัดว่าองค์กร
ดําเนินการในลักษณะใด  มีวัตถุประสงค์องค์กรคืออะไร  และเป้าหมายขององค์กรคือด้านใดบ้าง มีปรัชญาใน
การดําเนินการเช่นใด 

 1.4 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 
2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3         
(พ.ศ. 2560 – 2574) แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  1.5 มีตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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1.6 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  1.7 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  1.8 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
  1.9 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

1.10 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
  1.11 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 2.  การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีกระบวนการ  คือ 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานและการกําหนดเป้าหมายขององค์กร 
  2.2 การวางแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการ โดย
จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบันประกอบด้วย   

1. ผู้บริหารและสภาสถาบันมีส่วนร่วมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์พันธกิจ
แผนกลยุทธ์และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจนโดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ  (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ    
ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองค์กรเช่นการส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรมีโอกาสศึกษาเรียนรู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุง
กระบวนหลักของสถาบันเช่นการพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทิศทางการ
ส่งเสริมการวิจัยการบริการวิชาการและสังคมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียเช่นความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณและให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสมโดย
พิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลกับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2. ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

3. ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัยนํามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้งและนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 
 3.  การควบคุมและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์  โดยมีกระบวนการ  คือ 
  3.1  การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
  3.2  การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทําให้ต้องมีการ
ปรับแผนกลยุทธ์ 
 
 
 



 

 

31 

3.2 การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 ในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น  ต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือสําหรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานสําหรับส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการจัด
ประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ ชี้แจง ทําความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นร่วมกัน เพ่ือร่วม
กําหนด ค่าเป้าหมาย แผนการดําเนินงานและการกํากับผลการปฏิบัติงานต่อไปสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ชี้แจง ทําความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงาน
ย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้น 
 พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให้โครงการที่กําหนดไว้สามารถดําเดินงานไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์เกิด
ประสิทธิผล  คุณภาพ  และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ต้องให้การ
สนับสนุนในการจัดโครงสร้าง  ระบบการดําเนินงาน  งบประมาณ  สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และบุคลากร
ในการรับผิดชอบการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
 การที่แผนปฏิบัติราชการจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น  มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความร่วมมือของ
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  บุคลากรต่าง ๆ ให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน  โดยการพัฒนาศักยภาพและ
ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับต่าง ๆ  การมีส่วนร่วม และการทํางานเป็นทีม การสร้างความผูกพันและการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างสิ่งจูงใจในการทํางาน มหาวิทยาลัย
จะต้องมีระบบการสื่อสารที่ดี  ทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะ และบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนภาคส่วน  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 

การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงานโดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยซึ่งคณะ/
หน่วยงานต่างๆ จะต้องกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก  คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ  การทํานุศิลปวัฒนธรรมและผลงานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้รวมทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
5 ยุทธศาสตร์ 18 เป้าประสงค์และ 40 กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ทั้งในรูปของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
ก.พ.ร.,สมศ. และหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ ดังแผนภาพ (Flow Chart ) ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2561 - 2565 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจําปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดปีงบประมาณ 2561 - 2565 

แผนกลยุทธ์ของ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน 

แผนปฏิบัตริาชการประจําปี คณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงาน 
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 จากแผนกลยุทธ์ขอมหาวิทยาลัยฯ นําไปสู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 จะมีแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1. แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร 
2. แผนกลยุทธ์การวิจัย 
3. แผนกลยุทธ์การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. แผนกลยุทธ์ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. แผนกลยุทธ์การบริหารการเงิน 
6. แผนกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จากแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแต่ละปี จึงประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการประจําปี ดังนี้ 
1. แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของมหาวิทยาลัยฯ 
2. แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน 
3. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 
4. แผนปฏิบัติการประจําปี ด้านการวิจัย 
5. แผนปฏิบัติราชการประจําปี การบริการวิชาการแก่สังคม  
6. แผนปฏิบัติราชการประจําปี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. แผนปฏิบัติราชการประจําปี การบริหารการเงิน 
8. แผนปฏิบัติราชการประจําปี พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
10.  แผนปฏิบัติราชการประจําปี การจัดการความรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 
 
 เป้าประสงค์ที่ 1  บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 กลยุทธ์1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทํางานและเสริมสร้างทักษะและ

จิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
5. พัฒนาห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ 1. ปรับปรุงหลักสตูรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสตูรใหมใ่นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
1. จํานวนหลักสตูรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย

และหลักสตูรใหม่ในรูปแบบสหวทิยาการที่
ตอบสนอง ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศรอบข้าง
และสามารถพัฒนาตนเองได้ (รวม non 
degree) 

- - 6 6 6 สํานักวิชาการและประมวลผลและทุก
คณะ 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
ประกันคณุภาพการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

- - 80 85 90 ทุกคณะ 

กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
1. จํานวนผลงานนักศึกษาได้รับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/รางวลัจากการ
ประกวดกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาและอื่น 
ๆ (รวมรางวัลชมเชย) 

- - 4 6 8 สํานักวิชาการและประมวลผลและทุก
คณะ 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ไดร้ับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา 

- - 10 15 20 ทุกคณะ 

3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรมีีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 
หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 

- - 5 7 10 ทุกคณะ 

4. ร้อยละของบัณฑติที่เข้าสอบความรู้ 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
( IC3 ) 

 

- - 50 60 80 ทุกคณะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ 3. ปรับกระบวนการจดัการเรยีนรู้ให้บูรณาการกับการทํางานและเสรมิสร้างทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
1. ร้อยละการได้งานทํา ทํางานตรงสาขา

ประกอบ อาชีพอิสระทั้งตามภูมลิาํเนาและ
นอกภูมิลําเนา ภายในระยะเวลา 1 ปี 

- - 80 85 90 ทุกคณะ 

2. คะแนนผลการประเมินสมรรถนะของ
บัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตที่
ได้รับการประเมิน 

- - 3.51 3.80 4.00 ทุกคณะ 

กลยุทธ์ 4. อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 
1. ร้อยละอัตราการเพิ่มขึ้นในการศึกษาต่อ

ระดับ อุดมศึกษา 
- - 3 5 7 สํานักวิชาการและประมวลผลและทุก

คณะ 
กลยุทธ์ 5. พัฒนาห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการผลิตบณัฑิต 
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทีเ่พียงพอและเหมาะสม 
- - 90 95 100 ทุกคณะ/สํานัก 

กลยุทธ์ 6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 
1. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการพัฒนา

กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้น
ปฏิบัติ สหกจิศึกษา WIL รวมทั้งใช้
นวัตกรรมเป็นฐาน 

- - 70 80 90 สํานักวิชาการและประมวลผลและทุก
คณะ 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้น
ปฏิบัติ สหกจิศึกษา WIL รวมทั้งใช้
นวัตกรรมเป็นฐาน 

- - 70 80 90 สํานักวิชาการและประมวลผลและทุก
คณะ 

3. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก - - 30 35 40 ทุกคณะ 
4. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีตําแหน่งทางวิชาการ - - 35 40 45 ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี/คณะ 
5. ร้อยละอาจารยไ์ด้รับการส่งเสรมิให้ไดเ้ข้า

รับการอบรมในวิชาชีพเฉพาะของตนอย่าง
น้อยปีละ1 ครั้ง 

- - 80 85 90 สํานักวิชาการและประมวลผล/ 
ทุกคณะ 

6. ร้อยละอาจารยไ์ด้รับการส่งเสรมิให้เข้า
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

- - 70 80 90 สํานักวิชาการและประมวลผล/ 
ทุกคณะ 
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 เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการ
เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา ให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ  
                        และศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
                     2. อัตราส่วนจํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจํานวน  
                        ผลงานดังกล่าวที่ถูกนํา ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ผลการสํารวจการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้

ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล

ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
9. พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัย

คุณภาพได้มาตรฐานสากล 
10.ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์

เก่า 
11. ผลสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา ให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
และท้องถิ่นอย่างเต็มที่  
1. จํานวนอาจารย์บุคลากร นักศึกษาและ 

ศิษย์เก่าที่ไดร้ับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

- - 3 5 7 สํานักกิจการนักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี ทุกคณะ 

2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาในสายวิชาชีพและเข้าสู่ตําแหน่งที่
สูงขึ้น 

- - 10 15 20 สํานักงานอธิการบด ี

3. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการจติอาสา 

- - 30 35 40 สํานักกิจการนักศึกษา 

4. จํานวนโครงการจติอาสา - - 5 8 10 สํานักกิจการนักศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 อัตราส่วนจํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ตา่ง ๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจํานวนผลงานดังกล่าวท่ีถูกนํา ไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
1. ร้อยละผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่

เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจาํนวนผลงาน
ดังกล่าวท่ีถูกนําไปใช้ประโยชน์อยา่งเป็น
รูปธรรม 

- - 50 60 70 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 3 ผลการสํารวจการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1. ค่าระดับผลการสํารวจความพึงพอใจการ

รับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

- - 3.51 4.00 4.20 ทุกคณะ ทุกสํานัก 

กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจดัการโดยเฉพาะฐานข้อมลูงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล 
1. จํานวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจดัการและ

การตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

- - 2 3 4 สํานักงานอธิการบด ี

กลยุทธ์ที่ 5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
1. ร้อยละผลการประเมินคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
- - 85 90 95 ฝ่ายนิติการ 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเครือข่ายความรว่มมือกับองค์กรภายในและตา่งประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
1. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร

ภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวสิัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

- - 2 3 4 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 

กลยุทธ์ที่ 7 ระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1. ผลของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ

ปฏิบัติงาน (ดัชนีวัดจากกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข คะแนนเต็ม 220 
คะแนน) 

- - 158 170 180 สํานักงานอธิการบดี ทุกคณะ 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
1. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบกิจ่าย

งบประมาณของมหาวิทยาลยั 
- - 90 95 100 กองนโยบายและแผน กองกลาง 

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดดี้านประกันคณุภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลยัคุณภาพไดม้าตรฐานสากล 
1. ระดับผลการประเมินประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
- - 4.2 4.5 4.6 ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 10 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมลูศิษย์เก่า 
1. จํานวนการปรับปรุงฐานข้อมลูศิษย์เก่าและ

กิจกรรมสัมพันธ์ 
- - ทุกป ี ทุกป ี ทุกป ี สํานักกิจการนักศึกษา 

2. จํานวนกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่าย
และปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

- - 6 6 6 ทุกคณะ 

กลยุทธ์ที่ 11 ผลสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผูร้ับบริการที่มตี่อมหาวิทยาลัย 
1. ระดับผลสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ

ของประชาชนและผูร้ับบริการที่มตี่อ
มหาวิทยาลยั 

- - ด ี ด ี ด ี ทุกสํานัก ทุกคณะ 
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ส่วนที่ 4 
แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

แบบฟอร์ม KM การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชือ่หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
 “พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมี
ศูนย์ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย 
 

- มีการส่งเสริม 
สนับสนุน และกํากับ
ติดตามให้หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด มีการค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
  

- ทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีแนวปฏิบัติที่ดี
ในการทํางานอย่างน้อย
คณะละ 1 ชุดความรู้ 
- หน่วยงานสาย
สนับสนุนมีแนวปฏิบัติที่
ดีในการทํางานอย่าง 1 
ชุดความรู้ 

- คณะฯ สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ไปประยุกต์กับการเรียนการสอน การวิจัย 
และงานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- หน่วยงานสายสนับสนุนสามารถองค์ความรู้ที่ได้ไป
พัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
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แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อหน่วยงาน  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประเด็นยุทธศาสตร์                                    : “พัฒนาระบบบริหารจัดการ” 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)                               : - คณะฯ สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปประยุกต์กับการเรียนการสอน การวิจัย และงานด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- หน่วยงานสายสนับสนุนสามารถองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ตัวช้ีวัด (KPI)                                         : - มีการส่งเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด                                         : - ทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางานอย่างน้อยคณะละ 1 ชุดความรู้ 

- หน่วยงานสายสนับสนุนมีแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางานอย่าง 1 ชุดความรู้ 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถา

นะ 
หมาย
เหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

- การค้นหาความรู้  
         - แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
         - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการจัดการ
ความรู้โดยการทํา Knowledge Mapping เพ่ือ
ค้นหาว่าความรู้ใดสําคัญต่อองค์กรเรา ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด  
 
 

1 สัปดาห์ - ประเด็นความรู้ที่ได้
จากการค้นหาเพ่ือ
นํามาใช้กับการ
จัดการองค์ความรู้ 

- 2 ประเด็นตาม
ตัวชี้วัด 

- คณาจารย์และ
บุคลากร 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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2 - การสร้างและแสวงหาความรู้ 
         - สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อเดือน มีการแสวงหาองค์ความรู้โดยให้ผู้เข้าร่วม
การจัดการความรู้ได้แสดงความคิดเห็นตามประเด็น
ที่กําหนดท่านละประมาณ 3-5 นาที ในตอนท้ายได้
เปิดให้ผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้ได้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล และ
สถาบันการจัดการความรู้ได้จัดดําเนินโครงการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสําเร็จที่ได้เชิญคณะ
ต่างๆ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
ประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความ
เป็นเลิศในการปฏิบัติงาน 

ม.ค.-เม.ย. - แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ตามประเด็น
ตัวชี้วัด  

- 2 ประเด็นตาม
ตัวชี้วัด  

- คณาจารย์และ
บุคลากร 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

  

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
        - จัดข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม
ประกอบด้วย สารบัญ แบ่งหัวข้อ และจําแนก
เนื้อหาในรายละเอียดให้ชัดเจน 

เม.ย.-พ.ค. -มีรูปเล่มที่
ประกอบด้วยสารบัญ 
แบ่งหัวข้อ และ
จําแนกเนื้อหาใน
รายละเอียดให้ชัดเจน 

- มีแนวปฏิบัติที่ดีคณะ
ละ 1 ชุดความรู้ 
- มีแนวปฏิบัติที่ดีจาก
สายสนับสนุนอย่าง
น้อย 1 ชุดความรู้ 

- คณาจารย์และ
บุคลากร 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

  

4 ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
         - สถาบันวิจัยและพัฒนา แต่งตั้ง
คณะกรรมการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีภาษาที่
อ่านอย่างเข้าใจง่าย ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ประโยชน์ 

เม.ย.-พ.ค. - มีคณะกรรมการ
ประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้  

- มีคณะกรรมการ
ประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้ ทั้ง 2 
ชุดความรู้ 

- คณะกรรมการ
ประมวลผลและ
กลั่นกรอง
ความรู้  

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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5  การเข้าถึงข้อมูล 
        - สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดวิธีการ
เข้าถึงข้อมูลโดยทดลองใช้ 2 แบบ คือ  วิธีแรกเป็น
การป้อนความรู้ให้กับบุคลากร วิธีที่สองคือ การให้
โอกาสเลือกใช้ 
 

พ.ค.-มิ.ย. - แบ่งปันฐานความรู้
ไปยังหน่วยงานต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด  

- มีการกระจายการ
เข้าถึงข้อมูลทั้ง 2 วิธี 
ได้แก่ วิธีแรกเป็นการ
ป้อนความรู้ให้กับ
บุคลากร วิธีที่สองคือ 
การให้โอกาสเลือกใช้
ความรู้ 

- คณาจารย์และ
บุคลากร 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
         - สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทําเป็น
เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ไปยังคณะและ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์
คณะฯ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  

มิ.ย. 2563 - คณาจารย์และ
บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดสามารถนํา
องค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 

- คณาจารย์และ
บุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
สามารถนําองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้ท้ัง 2 
เรื่อง 

- คณาจารย์และ
บุคลากร 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

  

7 การเรียนรู ้
          - สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทําเป็น
เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รวบรวมจากคณะและ
หน่วยงานต่างๆ เสนอต่อคณะผู้บริหารระดับ 
มหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช้ภายในมหาวิทยาลัย 
และเผยแผ่สู่สาธารณชนต่อไป  

มิ.ย. 2563 - คณาจารย์และ
บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดสามารถนํา
องค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 

- คณาจารย์และ
บุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
สามารถนําองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้ท้ัง 2 
เรื่อง 

- คณาจารย์และ
บุคลากร 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

  

 

 
 




